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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de verhoging (+6,7% vergeleken met 2018) van de 

vastleggingskredieten voor rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap),van 3,49 miljard EUR 

in 2018 tot 3,73 miljard EUR in 2019; benadrukt dat dit een verhoging van het plafond 

van rubriek 3 met meer dan 25 % vereist, om dit met middelen ter hoogte van 

927,5 miljoen EUR in 2019 (+10 % ten opzichte van 2018) aan te vullen; merkt op dat 

dit sinds 2015 het vijfde jaar op rij is dat het flexibiliteitsinstrument wordt ingeroepen 

ter ondersteuning van acties in uitvoering; verzoekt de Commissie derhalve, in het kader 

van het nieuwe MFK na -2020, een permanent en duurzaam mechanisme in te stellen 

voor de financiering van acties op het gebied van migratie en veiligheid en zich 

uitsluitend te baseren op flexibele mechanismen voor de financiering van echte 

onvoorziene crises; 

2. wijst erop dat de aanpak van de interne veiligheid een van de belangrijkste prioriteiten 

van de Unie moet blijven en benadrukt de rol van het Fonds voor interne veiligheid 

(ISF) als het belangrijkste financiële instrument ter ondersteuning van de lidstaten op 

het gebied van veiligheid, met inbegrip van de bestrijding van terrorisme en 

radicalisering, ernstige en georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit; merkt 

evenwel een nieuw evenwicht op tussen de vastleggingskredieten van het ISF en het 

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) ten gunste van laatstgenoemd fonds, 

naar aanleiding van het resultaat van de tussentijdse herziening van de twee 

programma's; is ingenomen over de zeer aanzienlijke toename van de 

vastleggingskredieten voor het AMIF met 401,7 miljoen EUR (+ 56 % ten opzichte van 

2018) met het oog op de financiering van nieuwe Dublin-wetgeving (in de 

veronderstelling dat die aan het einde van 2018 wordt aangenomen); dringt er in dat 

verband bij de Commissie op aan in elk geval de hervestigingen in 2019 prioriteit te 

geven, en is tevens ingenomen met de 175 miljoen EUR voor Griekenland, na afloop 

van het instrument voor humanitaire noodhulp op 1 januari 2019; 

3. 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 in alle toekomstige ontwerpbegrotingen een onderscheid te maken tussen de 

uitgaven die bestemd zijn ter bevordering van billijke terugkeerstrategieën en de 

uitgaven voor legale migratie en het bevorderen van de effectieve integratie van 

onderdanen van derde landen; is van mening dat wat betreft het AMIF voorrang moet 

worden gegeven aan projecten voor de ondersteuning van asielzoekers en de integratie 

van migranten en vluchtelingen; erkent de positieve bijdrage van regionale en lokale 

overheden en van organisaties van het maatschappelijk middenveld in dit opzicht; 

benadrukt met name de grote 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; vraagt derhalve de EU 

en de lidstaten acties van het maatschappelijk middenveld en van de maatschappelijke 
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organisaties te ondersteunen, onder meer door hun rechtstreekse toegang te verschaffen 

tot het AMIF; 

4. is verheugd over de totstandkoming van een begroting van 4,9 miljoen EUR voor het 

Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat grensoverschrijdende criminaliteit die ingaat 

tegen de financiële belangen van de Unie, zal vervolgen; betreurt een contraproductieve 

vermindering van de vastleggingskredieten voor het programma Justitie van 

2,5 miljoen EUR (-5,4% vergeleken met 2018); is bezorgd dat een dergelijke 

vermindering niet houdbaar is, gezien de operationele groei en de politieke prioriteiten 

op het gebied van veiligheid en justitie, waaronder terrorisme en grensoverschrijdende 

criminaliteit; 

5. betreurt de voorgestelde vermindering van de begroting en de personeelsformatie van 

Eurojust, in tegenstelling tot andere agentschappen op het gebied van justitie en 

binnenlandse zaken (JBZ-agentschappen), wat impliceert dat de Unie halverwege stopt 

met haar activiteiten ter bestrijding van veiligheidsdreigingen, aangezien dit 

doeltreffende juridische opvolging onmogelijk maakt; merkt op dat Eurojust het enige 

orgaan is van de Unie dat dit kan garanderen door middel van coördinatie van en 

samenwerking tussen onderzoeksautoriteiten bij de bestrijding van terrorisme, 

cybercriminaliteit, de smokkel van migranten en georganiseerde criminaliteit; benadrukt 

dat het verschaffen van voldoende financiële middelen aan Eurojust een essentiële 

voorwaarde is voor de goede werking ervan en voor de ontwikkeling van al zijn 

strategische en operationele activiteiten door de toenemende werkdruk en 

werkzaamheden in goede banen te leiden en negatieve gevolgen voor de werking te 

voorkomen; dringt er derhalve op aan Eurojust te versterken met een begroting voor 

2019 van 41,2 miljoen EUR en in totaal 217 posten; benadrukt de noodzaak om de 

begrotingsbehoeften van Eurojust af te stemmen op een realistische prognose in het 

MFK voor de periode na 2020 overeenkomstig het standpunt van het Europees 

Parlement over de noodzaak om in het MFK voor de periode na 2020 te voorzien in 

toereikende middelen voor de JBZ-agentschappen, teneinde te voorkomen dat 

stelselmatig elk jaar moet worden teruggevallen op de flexibiliteitsbepalingen van het 

MFK; 

6. is ingenomen met het feit dat het voor het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO) voorgestelde financieringsniveau overeenkomt met het 

oorspronkelijke verzoek van het agentschap aan de Commissie; verwacht dat de 

Commissie een gewijzigde begroting presenteert om de financiering van activiteiten te 

verhogen als het door de lidstaten gevraagde niveau voor operationele steun in 2019 

toeneemt;  

7. wijst erop dat 2019 een moeilijk jaar wordt voor Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht (eu-LISA), gezien de aanzienlijke toename van zijn taken en het 

toegewezen budget, en dat het agentschap een passende versterking van de middelen 

nodig heeft om zijn nieuwe mandaat naar behoren te vervullen; uit dan ook zijn 

bezorgdheid over de voorgestelde onvoldoende financiering en personeelsomvang voor 

eu-LISA, gelet op de toenemende complexiteit van zijn taken, waaronder het bijwerken 

van bestaande databanken (Schengeninformatiesysteem (SIS), Eurodac en 

Visuminformatiesysteem (VIS)) en de uitvoering en het operationeel beheer van andere 
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grootschalige IT-systemen op het JBZ-domein; merkt op dat er vastleggingskredieten 

nodig zijn voor eu-LISA, met name voor de uitvoering van de geplande activiteiten in 

2019, met inbegrip van de tweede fase van het automatisch 

vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS) en SIS; benadrukt de noodzaak om de 

middelen van eu-LISA te versterken en te voorzien in 25 extra arbeidscontractanten 

zodat het agentschap zijn mandaat kan vervullen; 

8. is ingenomen met de verhoging (+16% ten opzichte van 2018) van de 

vastleggingskredieten voor administratieve uitgaven van de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming (EDPS) ter dekking van zijn nieuwe verantwoordelijkheden 

voor het secretariaat van het Europees Comité voor gegevensbescherming, zijn extra 

behoeften in verband met de nieuwe regels in de EU-instellingen betreffende 

gegevensbescherming en het toezicht op en het waarborgen van de naleving van de 

voorschriften inzake gegevensbescherming van agentschappen die tot de derde pijler 

behoorden;  

9. dringt aan op een verhoging van het aantal AD-posten dat voor de 

grondrechtenfunctionaris van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) 

wordt gecreëerd om het agentschap te helpen deskundigheid op hoog niveau te bereiken 

inzake grondrechten en om de aanvullende taken te kunnen vervullen waarmee de 

grondrechtenfunctionaris wordt geconfronteerd; 

10. betreurt het dat de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA) niet verhoogd is gezien het feit de grondrechten onder druk blijven 

staan en het agentschap naar verwachting in 2019 als gevolg daarvan met nieuwe taken 

en verantwoordelijkheden zal worden geconfronteerd; benadrukt dat het aantal 

aanvullende taken dat aan het FRA is toegewezen, aanzienlijk is toegenomen sinds 

2015, als gevolg van de binnenkomst van een groter aantal vluchtelingen, migranten en 

asielzoekers; betreurt het dat het mandaat van het FRA zijn rol ter ondersteuning van de 

grondrechten nog steeds beperkt; benadrukt dat het FRA 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; stelt daarom voor om de 

financiële en personele middelen van FRA naar behoren uit te breiden, zodat de nieuwe 

taken die voortvloeien uit verzoeken van de EU-instellingen, de lidstaten en EU-

agentschappen, op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd; herhaalt dat de 

Commissie zich moet blijven richten op kwesties op het gebied van de rechtsstaat en de 

grondrechten, met name gelet op de democratische terugval in enkele EU-lidstaten, door 

onder andere sterkere monitoring- en verhaalmechanismen voor te stellen; 

11. wijst erop dat er meer personele en financiële middelen nodig zijn om het Agentschap 

van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Cepol) in staat te stellen zijn in 2015 hernieuwde rechtsgrondslag 

volledig uit te voeren, waarmee de doelgroep van senior politiefunctionarissen werd 

uitgebreid naar rechtshandhavingsambtenaren in de hele EU en haar nabuurschap; is 

van mening dat dit zal helpen om de hiaten in de opleiding te dichten waardoor de 

rechtshandhavingsdiensten van een lidstaat nu niet volledig gebruik kunnen maken van 

de samenwerkingsinstrumenten en systemen op Unieniveau op het gebied van 
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georganiseerde criminaliteit en terrorisme, en tegelijk de grondrechten zal aanvatten als 

transversaal vraagstuk bij de opleiding op het gebied van rechtshandhaving; 

12. wijst op de zeer aanzienlijke stijging van 10 miljard EUR in 2018 tot 

11,38 miljard EUR in 2019 (13,1 %) van de vastleggingskredieten alsook van de 

betalingskredieten (17 %) voor rubriek 4 (Europa als wereldspeler); is ingenomen met 

het voorgestelde volledige gebruik in 2019 van de niet-toegewezen marge in het kader 

van rubriek 4, alsook 1 1 miljoen EUR uit de overkoepelende marge voor vastleggingen 

ter versterking van humanitaire hulp en het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 

voor de toezeggingen die in 2018 tijdens de conferentie over Syrië zijn gedaan; merkt 

op dat 1,45 miljoen EUR is opgenomen in de EU-begroting voor de financiering van de 

Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (FRT II) en dat 560 miljoen EUR wordt 

opgenomen in de begroting voor de aanpak van de Syrische crisis; benadrukt de zeer 

sterke stijging van de bijdrage van de Unie uit haar begroting aan FRT II; verzoekt de 

Commissie doeltreffend toezicht te houden op de correcte toewijzing en uitvoering van 

deze bijdrage in het licht van de verdere teloorgang van de grondrechten, vrijheden en 

de rechtsstaat en het gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid in Turkije; 

13. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor de herziening van het 

Uniemechanisme voor civiele bescherming teneinde de algemene aanpak van 

rampenbeheer te versterken; benadrukt dat de toename in vastleggings- (+46,1%) en 

betalingskredieten (+33,6%) van het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie 

in 2019 vergeleken met 2018 een afspiegeling vormt van de verwachte opname voor 

acties in derde landen; beschouwt het als positief dat de toewijzing voor 2019, ten 

opzichte van de financiële programmering, voor activiteiten op het gebied van 

humanitaire hulp met 120 miljoen EUR is verhoogd en voor het opschalen van acties op 

het vlak van rampenparaatheid met 3,2 miljoen EUR; 

14. spoort de Commissie aan de steun voor onderzoeksjournalistiek, waaronder 

grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek, en de persvrijheid te versterken door 

middel van specifieke fondsen als een maatregel om bij te dragen aan de bestrijding van 

criminaliteit en het verhogen van het bewustzijn onder de burgers van de Unie. 
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