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BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie over gebruikmaking van het 

flexibiliteitsinstrument met het oog op dekking van een deel van de uitgaven in het kader van 

het voorstel tot vaststelling van tijdelijke maatregelen op het gebied van internationale 

bescherming ten behoeve van Italië en Griekenland (‘het herplaatsingsmechanisme') (zie 

2015/125/NLE). 

 

Dit is de eerste keer is dat de Commissie voorstelt middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 

te zetten ten behoeve van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. De Commissie 

onderkent met haar voorstel dan ook dat beleidsontwikkelingen op dit gebied van dusdanig 

serieuze aard kunnen zijn dat een aanzienlijke hoeveelheid extra middelen moet worden 

uitgetrokken. Het Parlement heeft hier in het verleden al bij diverse gelegenheden op 

gewezen.1 

 

Dit voorstel voor een herplaatsingsmechanisme voorzag aanvankelijk in de herplaatsing van 

40.000 verzoekers om internationale bescherming vanuit Italië en Griekenland naar andere 

lidstaten. Daartoe wordt een procedure vastgesteld die erin voorziet dat lidstaten een vast 

bedrag ontvangen van 6000 EUR per verzoeker om internationale bescherming die in deze 

lidstaat herplaatst wordt, overeenkomstig de in artikel 18 van Verordening 516/516/EU tot 

oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie vastgestelde procedures. De totale 

invloed van het oorspronkelijke Commissievoorstel op de begroting zou daarmee 240 miljoen 

EUR bedragen. De kosten van het fysiek overbrengen van de verzoekers om internationale 

bescherming van Italië en Griekenland naar de lidstaten waar zij herplaatst worden, zouden 

daarbij niet zijn inbegrepen. 

 

Dit specifieke voorstel maakt deel uit van een breder pakket maatregelen op het gebied van 

migratie dat de Commissie onlangs heeft voorgesteld en dat ook andere wetgevende en 

budgettaire initiatieven omvat, zoals het voorstel voor het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 5/2015 ('DAB nr. 5/2015'), en nieuwe initiatieven die deel uitmaken van de Europese 

migratieagenda. Thans is echter duidelijk dat deze voorstellen onvoldoende waren en zijn. 

 

Net als DAB 5/2015 vinden de voorstellen weliswaar ingang bij de rapporteur en geeft hij de 

Commissie erkenning voor het leiderschap dat zij heeft getoond, maar toch moet nogmaals 

worden onderstreept dat de voorgestelde maatregelen zeker niet voldoende zullen zijn in het 

licht van het totale aantal mensen dat bescherming zoekt in de EU. 

 

In rubriek 3 is geen resterende marge, en daarom is het noodzakelijk om de voorgestelde 

verhoging voor het begrotingsjaar 2016 vast te stellen boven het uitgavenplafond voor rubriek 

3. Het voorgestelde bedrag is niet alleen bedoeld om financiering van het 

herplaatsingsmechanisme zelf mogelijk te maken, maar ook om de begroting van de 

agentschappen die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse te verruimen en hun 

personeelsbestand uit te breiden, aangezien deze agentschappen zich voortdurend voor meer 

taken gesteld zien die in het bijzonder verband houden met de mechanismen voor herplaatsing 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld het advies van de Commissie LIBE over het interimverslag met het oog op een positieve 

afloop van de goedkeuringsprocedure inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 (2011/0177 (APP)) en het 

advies van de Commissie LIBE over het voorstel voor verlenging van het Interinstitutioneel Akkoord over de 

begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (2004/2099(ACI)). 
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en hervestiging van vluchtelingen, het voorstel voor instelling van hotspots, zoek- en 

reddingsacties op zee, de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

en recente besluiten en strategieën gericht op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde 

criminaliteit. Tevens voorziet het bedrag in extra uitbreiding van het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie met het oog op financiering van het fysieke overbrengen van de 

verzoekers om internationale bescherming vanuit Griekenland en Italië naar de lidstaten waar 

zij herplaatst moeten worden. Dit bedrag maakt het mogelijk extra fondsen te creëren om in 

het licht van de aanhoudende crisis een grotere mate van solidariteit tussen de lidstaten te 

financieren, alsook diverse acties in het kader van rubriek 3 (zoals proefprojecten en 

voorbereidende acties). 

 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de 

Begrotingscommissie om de voorgestelde amendementen op te nemen in haar verslag over 

het voorstel voor een besluit betreffende de gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument, en 

dienovereenkomstig met de Raad en de Commissie over het voorstel te onderhandelen. 

AMENDEMENTEN 

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

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD betreffende 

de gebruikmaking van het 

flexibiliteitsinstrument ten behoeve van 

Italië en Griekenland voor de tijdelijke 

maatregelen op het gebied van 

internationale bescherming 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD betreffende 

de gebruikmaking van het 

flexibiliteitsinstrument ten behoeve van 

Italië en Griekenland voor de tijdelijke 

maatregelen op het gebied van 

internationale bescherming en voor andere 

dringende maatregelen op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 



 

AD\1072876NL.doc 5/9 PE564.968v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De Unie staat momenteel voor 

ongekende uitdagingen op het gebied van 

migratie die niet werden voorzien in de 

planningsfase van het meerjarig 

financieel kader (MFK) 2014-2020; de 

dramatische en telkens groter wordende 

uitdagingen op dat gebied maken het 

daarom noodzakelijk dat het MFK en de 

relevante financiële instrumenten herzien 

worden, zodat de Unie beter kan inspelen 

op de uitzonderlijke omstandigheden 

waarin zij verkeert. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 ter (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Het aantal vluchtelingen dat thans 

in de Unie arriveert en de humanitaire 

crisis die zich ontvouwt in de Unie, aan 

haar buitengrenzen en in het 

Middellandse Zeegebied, vereist snel en 

vastberaden politiek handelen en 

aanzienlijk meer financiering, zodat 

voorkomen wordt dat nog meer mensen 

om het leven komen; tevens moet 

dringend een mechanisme worden 

ingesteld voor de praktische invulling van 

het solidariteitsbeginsel en een billijke 

verdeling van de verantwoordelijkheid 

voor de tenuitvoerlegging van het asiel- 

en immigratiebeleid van de Unie; 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Na alle mogelijkheden tot herschikking 

van kredieten onder het uitgavenmaximum 

voor Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) 

te hebben onderzocht en de niet -

toegewezen marge volledig te hebben 

benut, stelt de Commissie voor om 

123 966 698 miljoen EUR via het 

flexibiliteitsinstrument ter beschikking te 

stellen ter aanvulling van de middelen in de 

algemene begroting van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2016, boven het 

uitgavenplafond van rubriek 3, voor een 

serie tijdelijke maatregelen op het gebied 

van asiel om de onmiddellijke en 

uitzonderlijke druk op de asiel- en 

migratiestelsels in Italië en Griekenland te 

helpen verlichten. De totale kosten van die 

maatregelen worden voor 2016 geraamd op 

150 000 000 EUR. 

(2) Na alle mogelijkheden tot herschikking 

van kredieten onder het uitgavenmaximum 

voor Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) 

te hebben onderzocht en de niet -

toegewezen marge volledig te hebben 

benut, is het noodzakelijk om 229 534 334 

EUR via het flexibiliteitsinstrument ter 

beschikking te stellen ter aanvulling van de 

middelen in de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2016, boven het uitgavenplafond van 

rubriek 3, voor een serie tijdelijke 

maatregelen op het gebied van asiel om de 

onmiddellijke en uitzonderlijke druk op de 

asiel- en migratiestelsels in Italië en 

Griekenland te helpen verlichten. De totale 

kosten van die maatregelen worden voor 

2016 geraamd op 150 000 000 EUR. Er 

zijn meer kredieten noodzakelijk om de 

begroting van de agentschappen die actief 

zijn op het gebied van justitie en 

binnenlandse te verruimen en hun 

personeelsbestand uit te breiden, 

aangezien deze agentschappen zich 

voortdurend voor meer taken gesteld zien 

die in het bijzonder verband houden met 

de mechanismen voor herplaatsing en 

hervestiging van vluchtelingen, het 

voorstel voor instelling van hotspots, zoek- 

en reddingsacties op zee, de 

tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

en recente besluiten en strategieën gericht 

op de bestrijding van terrorisme en 

georganiseerde criminaliteit.  Er zijn 

extra kredieten nodig voor uitbreiding van 

het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie met het oog op financiering van 

het fysieke overbrengen van de verzoekers 

om internationale bescherming vanuit 

Griekenland en Italië naar de lidstaten 

waar zij herplaatst moeten worden. Voorts 

zijn extra fondsen noodzakelijk om in het 

licht van de aanhoudende crisis een 

grotere mate van solidariteit tussen de 

lidstaten te financieren, alsook diverse 
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acties in het kader van rubriek 3 (zoals 

proefprojecten en voorbereidende acties). 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Bij de uitvoering van de door de 

Commissie op 9 september 2015 

aangekondigde acties zal verdere 

gebruikmaking van dit instrument 

noodzakelijk zijn. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2016 wordt gebruikgemaakt van het 

flexibiliteitsinstrument om de 

vastleggingskredieten met 123 966 698 

EUR boven het maximum van de 

uitgavenrubriek Veiligheid en burgerschap 

(rubriek 3) te verhogen. 

Voor de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2016 wordt gebruikgemaakt van het 

flexibiliteitsinstrument om de 

vastleggingskredieten met 229 534 334 

EUR boven het maximum van de 

uitgavenrubriek Veiligheid en burgerschap 

(rubriek 3) te verhogen. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dit bedrag zal worden gebruikt ter 

aanvulling van de financiële middelen voor 

een serie tijdelijke maatregelen op het 

Dit bedrag zal worden gebruikt ter 

aanvulling van de financiële middelen voor 

een serie tijdelijke maatregelen op het 
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gebied van asiel om de onmiddellijke en 

uitzonderlijke druk op de asiel- en 

migratiestelsels in Italië en Griekenland te 

helpen verlichten. 

gebied van asiel om de onmiddellijke en 

uitzonderlijke druk op de asiel- en 

migratiestelsels in Italië en Griekenland te 

helpen verlichten zoals voorzien in Besluit 

2015/... van de Raad tot vaststelling van 

voorlopige maatregelen op het gebied van 

internationale bescherming ten gunste 

van Italië en Griekenland+, met het oog 

op financiering van het fysieke 

overbrengen van de verzoekers om 

internationale bescherming vanuit 

Griekenland en Italië naar de lidstaten 

waar zij herplaatst moeten worden, om de 

kredieten van de agentschappen op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken 

te verhogen, om het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie uit te breiden en om 

aanverwante uitgaven in het kader van 

rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) te  

financieren. 

 __________________ 

 + Voetnoot ter verwijzing naar het 

Publicatieblad moet nog worden 

ingevoegd. 
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