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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. neemt kennis van de ontwerpbegroting 2018 (OB 2018); betreurt de verlaging van 

zowel de vastleggingskredieten (VK) als de betalingskredieten (BK) in rubriek III ten 

opzichte van 2017; onderstreept dat deze verlagingen niet kunnen worden 

gerechtvaardigd door de vertragingen in de tenuitvoerlegging van de overeengekomen 

maatregelen; verwelkomt de verhoging van rubriek III met een aanvullend bedrag van 

817,1 miljoen EUR boven het plafond, met gebruikmaking van het 

flexibiliteitsinstrument; benadrukt dat het voorgestelde uitgavenniveau niet zal volstaan 

om in de behoeften van de EU op het gebied van migratie en veiligheid te voldoen;  

2 quinquies. is van mening dat de omvangrijke verlaging van de begroting (49,7 % aan BK) 

voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) geen recht doet aan het belang 

en de dringende noodzaak van de beleidsdoelstellingen van dit fonds; is het niet eens 

met de redenen die de Commissie aanvoert voor de door haar voorgestelde verlaging 

van de middelen voor het AMIF op de OB 2018; is verheugd over het voorstel van de 

Commissie met betrekking tot de intensivering van de kernactiviteiten, waaronder 

begrotingstoewijzingen voor verbeterde samenwerking inzake terugkeer en overname 

met derde landen; is bezorgd dat de behoeften op het gebied van opvang, behandeling 

en integratie van asielzoekers onderschat worden door de Commissie; benadrukt dat 

veiligheid voor degenen die bescherming zoeken in de Unie niet in het gedrang mag 

komen door bezuinigingen op de begroting; 

3. is van mening dat er bij gebreke van een overeenkomst over de herziening van de 

Dublin-verordening1 na september 2017 moet worden doorgegaan met herplaatsingen; 

is van mening dat dit noodzakelijk is omwille van de eerlijke verdeling van 

verantwoordelijkheid en de solidariteit tussen lidstaten; 

4. roept de Commissie op een nota van wijzigingen in te dienen zodra de 

rechtsgrondslagen met betrekking tot de Europese migratieagenda – en dan in het 

bijzonder de hervorming van het Dublin-systeem, het inreis-uitreissysteem, het 

Europees Systeem voor reisinformatie en 

 

 -autorisatie en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) – zijn 

goedgekeurd, waarbij de financiële gevolgen hiervan volledig in acht worden genomen, 

teneinde passende en spoedige financiering voor een doeltreffend Europees asiel- en 

migratiebeleid te waarborgen; 

5. brengt in herinnering dat de billijke en transparante verdeling van de beschikbare 

                                                 
1  Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31). 
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middelen over de diverse doelstellingen van het AMIF voor het Europese Parlement een 

van de prioriteiten was tijdens de onderhandelingen die hebben geleid tot de instelling 

van dat fonds; verzoekt de Commissie het aantal begrotingslijnen dat betrekking heeft 

op het AMIF dienovereenkomstig te verhogen, ter vergroting van het inzicht in en de 

transparantie van de wijze waarop de financiële middelen over de verschillende 

doelstellingen en dus ook over die begrotingslijnen worden verdeeld en uitgegeven; 

verzoekt de Commissie met name om in alle toekomstige ontwerpbegrotingen een 

onderscheid te maken tussen uitgaven die bestemd zijn ter bevordering van billijke en 

doeltreffende terugkeerstrategieën en uitgaven voor legale migratie en het bevorderen 

van de effectieve integratie van onderdanen van derde landen, zoals voorgesteld in het 

advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake 

de begrotingen van 2015 en 2016; 

6. wijst er eens te meer op dat het belangrijk is gerichte financiering beschikbaar te stellen 

om iets te doen aan de onderliggende oorzaken van migratie en de vluchtelingencrisis; 

benadrukt daartoe dat de begroting van de Unie moet worden gebruikt voor de 

financiering van maatregelen in de landen van herkomst van migranten en in de 

gastlanden van vluchtelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, maatregelen ter 

bestrijding van armoede, werkloosheid, instabiliteit, conflict en klimaatverandering en 

ter bevordering van onderwijs en economische kansen; 

7. benadrukt de aanzienlijke rol die organisaties van het maatschappelijk middenveld 

spelen bij het redden van levens van migranten en asielzoekers aan de buitengrenzen en 

bij het waarborgen, bevorderen en uitoefenen van hun rechten; roept op tot meer 

financiële steun om de activiteiten van het maatschappelijk middenveld te versterken; 

8. betreurt de forse verlaging van de begroting voor het Fonds voor interne veiligheid 

(ISF) (35,6 % aan BK); benadrukt dat, gezien de aanhoudende bedreiging voor de 

veiligheid in de Unie, de middelen voor het ISF afdoende moeten zijn om de lidstaten te 

helpen bij het aanpakken van de bedreigingen voor de interne veiligheid, in het 

bijzonder grensoverschrijdende georganiseerde en zware misdaad, terrorisme en 

cybercriminaliteit; benadrukt dat afdoende middelen beschikbaar moeten zijn voor de 

verbetering van het delen van informatie en de bestrijding van cybercriminaliteit;  

9. verwelkomt de financiering van instrumenten voor noodhulp in het kader van het AMIF 

(EMAS) en voor humanitaire noodhulp binnen de Unie (ESI) ter hoogte van 

respectievelijk 50 miljoen EUR en 200 miljoen EUR;  

10. wijst op de voorgestelde verhogingen op de OB 2018 voor uitgaven en 

personeelsformaties van alle agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse 

zaken die worden beschouwd als agentschappen met "nieuwe taken"; betreurt echter dat 

de voorgestelde verhogingen bescheidener zijn dan de door de meeste agentschappen 

gevraagde verhogingen; benadrukt het belang van meer personeel voor eu-LISA, 

Eurojust, CEPOL en Europol; roept op de begroting van Eurojust te verhogen gezien de 

toegenomen eisen voor justitiële samenwerking in de Unie, met name in het licht van de 

oprichting van een Europees openbaar ministerie; vraagt daarnaast om bijkomende 

financiële middelen voor Europol, gezien de verhoogde werklast voor dit agentschap, 

zonder dat dit ten koste gaat van de begrotingstoewijzingen voor andere agentschappen 

op het gebied van justitie en binnenlandse zaken; onderstreept dat extra financiële 



 

AD\1133229NL.docx 5/7 PE606.219v02-00 

 NL 

middelen voor Europol en Eurojust moeten worden geïnvesteerd in de financiering van 

gezamenlijke onderzoeksteams; verwelkomt de verhoging van de begroting voor de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gezien de tenuitvoerlegging van 

de algemene verordening gegevensbescherming1; roept ertoe op aanvullende personele 

middelen toe te wijzen aan EASO ter ondersteuning van een uitgebreider mandaat, om 

EASO te transformeren in een volwaardig agentschap dat in staat is lidstaten van de 

noodzakelijke operationele en technische bijstand te voorzien; roept op tot het toewijzen 

van meer personele middelen aan het Bureau voor de grondrechten; betreurt dat het 

mandaat van het Bureau voor de grondrechten zijn rol ter ondersteuning van de 

grondrechten nog steeds beperkt; onderstreept dat het Bureau voor de grondrechten de 

mogelijkheid moet hebben op eigen initiatief adviezen over wetgevingsvoorstellen uit te 

brengen en dat zijn opdracht moet worden uitgebreid tot alle gebieden van de uit hoofde 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten, met 

inbegrip van bijvoorbeeld kwesties van politiële en justitiële samenwerking; 

11. wijst erop dat in het voorstel van de Commissie voor het derde opeenvolgende jaar in 

geen enkele marge is voorzien onder het maximum voor rubriek III, hetgeen aantoont 

dat de omvang van de kleinste MFK-rubriek niet meer aan de realiteit beantwoordt, 

zoals het Europees Parlement bij de tussentijdse herziening van het MFK aanvoerde; 

12. wijst erop dat Eurojust momenteel wordt geconfronteerd met een aanzienlijke toename 

van de werklast en complexiteit en dat het aantal zaken in de afgelopen vijf jaar met 100 

% is gestegen; betreurt daarom de verlaging van de operationele financiering voor en de 

inkrimping van het personeelsbestand van Eurojust; onderstreept dat Eurojust passende 

financiering nodig heeft om zijn belangrijke rol op doeltreffende wijze te kunnen spelen 

bij de bevordering van justitiële samenwerking in strafzaken; dringt erop aan de 

middelen die zijn toegewezen aan de gezamenlijke onderzoeksteams te verhogen 

vanwege de aanzienlijke stijging van het aantal transnationale strafzaken en om het 

gebruik van deze fondsen te vereenvoudigen en flexibeler te maken; 

13. vraagt om meer middelen voor de bestrijding van radicalisering die leidt tot 

gewelddadig extremisme in de Unie; is van mening dat dit kan worden verwezenlijkt 

door integratie te bevorderen en discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat te 

bestrijden. 

                                                 
1  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 
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