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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. verwelkomt de verhoging van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) met 

32,2% aan vastleggingen en 35% aan betalingen ten opzichte van 2015; is van mening 

dat deze verhoging het waarborgen van een eerlijke en transparante verdeling van 

middelen tussen de verschillende doelstellingen van het AMIF des te noodzakelijker 

maakt; is van mening dat de financiering van de EU voor de opvang en integratie van 

migranten en asielzoekers aanzienlijk moet worden verhoogd, in tegenstelling tot de 

prioriteit die momenteel wordt gegeven aan grenscontrole en andere dure 

veiligheidsmaatregelen, zoals administratieve detentie, die niet doeltreffend zijn 

gebleken en vaak een schending van de rechten van migranten inhouden; verzoekt de 

Commissie in hoofdzaak bijkomende middelen toe te wijzen aan specifieke acties in de 

lidstaten die vrijwillig acties ondernemen voor de opvang en integratie van migranten 

en asielzoekers acht het noodzakelijk afzonderlijke begrotingslijnen in te voeren voor de 

vier specifieke doelstellingen van het AMIF, alsmede een nieuwe begrotingslijn voor 

het dringend noodzakelijke herplaatsingsmechanisme; 

2. is van mening dat de huidige vluchtelingencrisis laat zien dat gezorgd moet worden 

voor ruime financiële mogelijkheden en gereedheid op de begroting 2016, om een 

snellere en omvangrijkere steun mogelijk te maken voor lidstaten die de grootste stroom 

migranten te verwerken krijgen, alsmede om de lidstaten te ondersteunen bij de 

ontvangst en integratie van vluchtelingen; 

3. verwelkomt de verhoging van middelen voor het ISF, omdat bescherming en veiligheid 

aan de grenzen van cruciaal belang zijn voor de Unie, evenals het versterken van de 

veiligheidsagenda en het Europees Centrum voor contraterrorisme; 

4. is van mening dat, in plaats van de huidige ad-hocbesluitvorming, een meer op de lange 

termijn gerichte aanpak nodig is voor opsporings- en reddingsacties; stelt daarom de 

invoering voor van een nieuwe begrotingslijn voor een EU-fonds voor opsporing en 

redding, om dergelijke operaties te financieren; 

5. steunt het voorstel om middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen 

voor het financieren van een deel van het dringend noodzakelijke 

herplaatsingsmechanisme, maar is van mening dat het plafond voor Rubriek 3 verder 

verhoogd moet worden om de EU in staat te stellen haar verplichtingen op het gebied 

van asiel en migratie na te komen; roept de Commissie in dit kader op om het MFK 

tijdens de tussentijdse herziening in 2017 in die zin aan te passen; 

6. acht het noodzakelijk de kredieten van alle agentschappen op het gebied van justitie en 

binnenlandse zaken te verhogen, gezien de specifieke uitdagingen op dit beleidsterrein 

en de voortdurend toenemende taken van deze agentschappen; herinnert eraan dat deze 

agentschappen nieuwe taken toegewezen krijgen in verband met de mechanismen voor 

herplaatsing en hervestiging van vluchtelingen, opsporings- en reddingsactiviteiten op 

zee, de implementatie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, recente 
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besluiten en strategieën ter bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad, 

waaronder cybercriminaliteit, en de smokkel van migranten; is van mening dat Frontex, 

Europol, EASO en Eurojust over meer personeel moeten beschikken dan de Commissie 

voorstelt; 

7. verwelkomt de voorgestelde verhoging voor Frontex, omdat dit een verlenging van de 

operaties Triton en Poseidon mogelijk maakt; stelt de invoering voor van een 

afzonderlijke begrotingslijn voor deze gezamenlijke Frontex-operaties, om de 

transparantie ervan te vergroten; 

8. is van mening dat een coherente Europese aanpak van opsporings- en reddingsoperaties 

op de Middellandse Zee los moet staan van missies voor grensbeheer en -controle, en 

opgezet moet worden als missie op zich; stelt daarom de invoering voor van een nieuwe 

begrotingslijn voor een EU-fonds voor opsporing en redding, om de opsporings- en 

reddingsoperaties van de lidstaten te steunen; 

9. benadrukt dat de gevolgen voor de begroting van de maatregelen die zijn gepresenteerd 

als onderdeel van de Europese veiligheidsagenda, in het bijzonder met betrekking tot 

Europol en verwante taken van dat agentschap op het gebied van terrorismebestrijding, 

georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit, nader toegelicht en gepreciseerd 

moeten worden door de Commissie; benadrukt dat een passende begroting en 

toereikende personeelsomvang voor Europol voor 2016 noodzakelijk is om het in staat 

te stellen zijn taken doeltreffend te vervullen, in het bijzonder in verband met het 

nieuwe Europese centrum voor contraterrorisme dat binnen Europol moet worden 

opgericht; 

10. verzoekt de Commissie de financiering voor preventieve acties en maatregelen tegen 

gewelddadige radicalisering te verhogen, als onderdeel van de Europese 

veiligheidsagenda, in het bijzonder door middel van het netwerk voor voorlichting over 

radicalisering en het bijbehorende Centre of Excellence; wijst op het belang van 

dergelijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme; 

11. roept op tot versterking van het EMCDDA gezien de verwachte goedkeuring van de 

verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen, in het kader waarvan het 

EMCDDA bijkomende taken worden toegewezen; 

12. benadrukt dat de begroting voor het beleid inzake antidiscriminatie en gelijkheid 

verhoogd moet worden; roept op tot de toewijzing van specifieke middelen voor de 

aanpak van de toename van antisemitisme, islamofobie, afrofobie en Romahaat in de 

lidstaten; roept in het bijzonder op tot steun van de Unie voor projecten om de positie 

van vrouwen en meisjes van de desbetreffende gemeenschappen te versterken. 
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