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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager:  

1. glæder sig over forhøjelsen (+ 6,7 % i forhold til 2018) af forpligtelsesbevillingerne for 

udgiftsområde III (Sikkerhed og medborgerskab) fra 3,49 mia. EUR i 2018 til 3,73 mia. 

EUR i 2019; fremhæver, at denne forhøjelse kræver, at loftet for udgiftsområde III 

hæves med mere end 25 % for at supplere det med 927,5 mio. EUR i 2019 (+ 10 % i 

forhold til 2018); bemærker, at dette er det femte år i træk, at fleksibilitetsinstrumentet 

er blevet anvendt til støtte for foranstaltninger, der har været under gennemførelse siden 

2015; opfordrer derfor Kommissionen til som led i den nye flerårige finansielle ramme 

efter 2020 at etablere en permanent og bæredygtig mekanisme til finansiering af 

migrations- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger og til kun at anvende 

fleksibilitetsmekanismer til finansiering af reelt uforudsete kriser; 

2. understreger, at det fortsat skal være en af Unionens topprioriteter at håndtere intern 

sikkerhed, og understreger den rolle, som Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) spiller som 

det vigtigste finansielle instrument til støtte for medlemsstaterne på sikkerhedsområdet, 

herunder bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, alvorlig og organiseret 

kriminalitet og cyberkriminalitet; bemærker imidlertid afbalanceringen af 

forpligtelsesbevillinger mellem ISF og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 

(AMIF) til fordel for sidstnævnte efter resultatet af midtvejsgennemgangen af de to 

fonde; glæder sig over den meget markante stigning i forpligtelsesbevillingerne til 

AMIF på 401,7 mio. EUR (+ 56 % i forhold til 2018) med henblik på at finansiere den 

nye Dublinlovgivning (forudsat at den vedtages inden udgangen af 2018); opfordrer i 

den forbindelse Kommissionen til under alle omstændigheder at prioritere 

omfordelinger i 2019 og glæder sig endvidere over den finansielle ramme på 175 mio. 

EUR til Grækenland, navnlig i betragtning af at det humanitære nødhjælpsinstrument 

ophører den 1. januar 2019; 

3. opfordrer Kommissionen til at forhøje antallet af budgetposter under AMIF for at gøre 

det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige 

målsætninger og dermed til disse budgetposter, vil blive anvendt; opfordrer især 

Kommissionen til at holde udgifterne til styrkelse af retfærdige hjemsendelsesstrategier 

adskilt fra udgifterne til lovlig migration og fremme en effektiv integration af 

tredjelandes statsborgere i alle fremtidige budgetforslag; mener, at der, for så vidt angår 

AMIF, bør gives prioritet til projekter, der støtter asylansøgere og integration af 

migranter og flygtninge; anerkender i den forbindelse de positive bidrag fra regionale 

og lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer; understreger navnlig den 

vigtige rolle, som civilsamfundsorganisationer spiller med hensyn til at redde 

migranters og asylansøgeres liv ved de ydre grænser samt med hensyn til at beskytte, 

fremme og gennemføre deres rettigheder; anmoder derfor Unionen og medlemsstaterne 

om at støtte civilsamfundet og de aktioner, som udføres af civilsamfundsorganisationer, 

herunder ved at give dem direkte adgang til AMIF; 

4. glæder sig over opstillingen af et budget på 4,9 mio. EUR til Den Europæiske 

Anklagemyndighed (EPPO), der skal retsforfølge kriminalitet mod Unionens finansielle 
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interesser på tværs af grænserne (BFI-kriminalitet); beklager en kontraproduktiv 

nedskæring af forpligtelsesbevillingerne til programmet for retlige anliggender på 2,5 

mio. EUR (- 5,4 % i forhold til 2018); udtrykker sin bekymring over, at en sådan 

nedskæring er uholdbar i betragtning af den operationelle vækst og de politiske 

prioriteter inden for sikkerhed og retfærdighed, herunder inden for terrorisme og 

grænseoverskridende kriminalitet; 

5. beklager den foreslåede nedskæring af budgettet og stillingsfortegnelsen for Eurojust i 

forhold til andre agenturer på området for retlige og indre anliggender (RIA-agenturer), 

som bevirker, at Unionen standser på halvvejen i sine bestræbelser på at bekæmpe 

aktuelle sikkerhedstrusler, eftersom det ikke giver mulighed for at foretage en effektiv 

juridisk opfølgning; bemærker, at Eurojust er det eneste EU-organ, som er i stand til at 

garantere dette gennem samordning og samarbejde mellem efterforskningsmyndigheder 

i bekæmpelsen af terrorisme, cyberkriminalitet, migrantsmugling og organiseret 

kriminalitet; understreger, at tildelingen af tilstrækkelige finansielle midler til Eurojust 

er en væsentlig forudsætning for, at det kan fungere efter hensigten og udvikle alle sine 

strategiske og operationelle aktiviteter med henblik på at imødegå de øgede 

arbejdsopgaver og koordineringsaktiviteter samt for at undgå negative indvirkninger på 

dets operationer; opfordrer derfor indtrængende til at styrke Eurojust med et budget for 

2019 på 41,2 mio. EUR og i alt 217 stillinger; understreger behovet for at matche 

Eurojusts budgetmæssige behov med en realistisk prognose i FFR for perioden efter 

2020 i overensstemmelse med Parlamentets holdning vedrørende behovet for at stille 

tilstrækkelige ressourcer til rådighed i FFR for perioden efter 2020 til RIA-agenturer 

med henblik på at undgå systematisk anvendelse af fleksibilitetsbestemmelserne i FFR 

hvert år; 

6. glæder sig over, at det foreslåede finansieringsniveau for Det Europæiske 

Asylstøttekontor (EASO) stemmer overens med agenturets oprindelige anmodning til 

Kommissionen; forventer, at Kommissionen vil fremlægge et ændringsbudget, som skal 

øge finansieringen til operationer, hvis den operationelle støtte, som medlemsstaterne 

anmoder om, øges i 2019;  

7. påpeger, at 2019 vil blive et udfordrende år for Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, 

Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) i betragtning af den betydelige forøgelse af de 

opgaver og det budget, som agenturet er blevet tildelt, og at det vil have behov for 

tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre sine opgaver i overensstemmelse med sit 

mandat; udtrykker derfor bekymring over såvel den foreslåede utilstrækkelige 

finansiering som det utilstrækkelige personale til eu-LISA i lyset af agenturets stadig 

mere komplekse opgaver, herunder opdatering af eksisterende databaser 

(Schengeninformationssystemet (SIS), Eurodac og visuminformationssystemet) samt 

gennemførelse og operationel forvaltning af andre store IT-systemer inden for RIA; 

fremhæver, at forpligtelsesbevillinger er nødvendige for eu-LISA, navnlig med hensyn 

til at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2019, herunder anden fase af det automatiske 

fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) og SIS; understreger nødvendigheden af at 

styrke eu-LISA's ressourcer og tildele yderligere 25 kontraktansatte med henblik på at 

gøre det muligt for agenturet at for at udføre sine opgaver i overensstemmelse med sit 

mandat; 
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8. glæder sig over forhøjelsen af bevillinger (+16 % i forhold til 2018) for så vidt angår 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses administrationsudgifter med 

henblik på at dække udgifter i tilknytning til dennes nye ansvar for sekretariatet for Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd samt i tilknytning til supplerende behov i forbindelse 

med de nye databeskyttelsesbestemmelser i EU's institutioner og til at kontrollere og 

sikre overholdelsen af reglerne om databeskyttelse i agenturer under den tidligere tredje 

søjle;  

9. opfordrer til at øge de AD-stillinger, som er oprettet til den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

(Frontex), for at hjælpe agenturet med at opnå ekspertise på højt niveau på området for 

grundlæggende rettigheder og løse de yderligere opgaver, som er blevet pålagt den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder; 

10. beklager, at budgettet til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder (FRA) ikke blev forhøjet, eftersom agenturet forventes at blive konfronteret 

med nye opgaver og ansvarsområder i 2019, idet de grundlæggende rettigheder fortsat 

er under pres; understreger, at omfanget af yderligere opgaver, der er tildelt FRA, er 

steget betydeligt siden 2015 som følge af en øget tilstrømning af flygtninge, migranter 

og asylansøgere; er bekymret over, at FRA's mandat stadig begrænser dets rolle med 

hensyn til at støtte grundlæggende rettigheder; understreger, at FRA bør være i stand til 

på eget initiativ at fremsætte udtalelser om forslag til lovgivning, og at dets mandat bør 

omfatte alle områder af rettigheder, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder f.eks. spørgsmål vedrørende politisamarbejdet og 

det retlige samarbejde; foreslår derfor at øge FRA's finansielle og menneskelige 

ressourcer på passende vis for at kunne løse de nye opgaver, som følger af anmodninger 

fra EU-institutionerne, medlemsstaterne og andre EU-agenturer; gentager, at 

Kommissionen fortsat bør fokusere på retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, 

navnlig i lyset af de demokratiske tilbageskridt i visse medlemsstater, herunder ved at 

foreslå stærkere overvågnings- og søgsmålsmekanismer; 

11. påpeger, at der er behov for flere menneskelige og finansielle ressourcer for at give Den 

Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) 

mulighed for at gennemføre sit nye retsgrundlag for 2015, som udvidede målgruppen 

fra politichefer til retshåndhævende embedsmænd i hele Unionen og dens nabolande; 

mener, at dette vil hjælpe med at slå bro over den uddannelsesmæssige kløft, som 

forhindrer medlemsstaternes retshåndhævende tjenester i fuldt ud at udnytte 

samarbejdsinstrumenter og -systemer på EU-plan inden for organiseret kriminalitet og 

terrorisme, samtidig med at der tages hånd om grundlæggende rettigheder som et 

tværgående spørgsmål inden for uddannelse i retshåndhævelse; 

12. fremhæver den meget betydelige forhøjelse fra 10 mia. EUR i 2018 til 11,38 mia. EUR i 

2019 (+ 13,1 %) i forpligtelsesbevillinger såvel som i betalingsbevillinger (+17,0 %) for 

udgiftsområde IV ("Et globalt Europa"); glæder sig over forslaget om for 2019 at gøre 

fuld brug af den uudnyttede margen under udgiftsområde IV samt af 1 116,3 mio. EUR 

fra den samlede margen for forpligtelser til at styrke humanitær bistand og det 

europæiske naboskabsinstrument (ENI) med henblik på opfyldelse af de løfter, der blev 

afgivet på 2018-konferencen om Syrien; bemærker, at der er afsat 1,45 mia. EUR på 

EU's budget til at finansiere faciliteten for flygtninge i Tyrkiet II (FRT II), og at der er 
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afsat 560 mio. EUR på budgettet til at håndtere krisen i Syrien; understreger den meget 

kraftige stigning i bidraget fra Unionens budget til FRT II; opfordrer Kommissionen til 

effektivt at overvåge, at dette bidrag fordeles og gennemføres korrekt i lyset af den 

igangværende forringelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, 

retsstatsprincippet og domstolenes manglende uafhængighed i Tyrkiet. 

13. glæder sig over Kommissionens forslag om at revidere EU-

civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at styrke den generelle tilgang til 

katastrofehåndtering; understreger, at forhøjelsen af forpligtelsesbevillinger (+ 46,1 %) 

og betalingsbevillinger (+ 33,6 %) til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i 2019 

sammenlignet med 2018 afspejler den forventede anvendelse for aktioner i tredjelande; 

mener, at det er positivt, at 2019-bevillingerne til aktiviteter inden for humanitær 

bistand omfatter en forhøjelse i forhold til den finansielle programmering på 120 mio. 

EUR og 3,2 mio. EUR til opskalering af katastrofebredskabsforanstaltninger; 

14. opfordrer Kommissionen til at øge støtten til undersøgende journalistik, herunder 

grænseoverskridende undersøgende journalistik, og mediefrihed gennem dedikerede midler, 

såsom en foranstaltning, der bidrager til at bekæmpe kriminalitet og til at øge 

opmærksomheden blandt Unionens borgere. 
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