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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. bifalder den kendsgerning, at bevillingsrammen for afsnit 18 i henhold til det foreløbige 
budgetforslag, hvad angår forpligtelsesbevillingerne, i forhold til 2009 forhøjes med 
13,5 % fra 863,9 mio. EUR til 980,2 mio. EUR1; beklager de nedskæringer, som Rådet 
har foretaget på et område af så overordentlig stor betydning for EU-borgerne og 
medlemsstaterne;

2. bifalder forslaget om at oprette det europæiske asylstøttekontor (EASO), der vil blive 
pålagt en række opgaver, som for øjeblikket varetages inden for rammerne af Den 
Europæiske Flygtningefond, og understreger vigtigheden af at stille passende midler til 
rådighed til dette kontor samtidig med, at dets funktion nøje overvåges;

3. konstaterer, at finansieringen til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for 2010 skal holdes på 
samme niveau som i 2009, hvad angår forpligtelsesbevillinger (78 mio. EUR), hvilket 
udgør 8 mio. EUR mere end der var afsat i den flerårige finansielle programmering; 
påpeger, at dette både er i overensstemmelse med konklusionerne fra Rådet (Retlige og 
Indre Anliggender) i juni 2008 og med Parlamentets krav om permanente kontorer; 
understreger Frontex’ betydning for koordinationen og forøgelsen af sikkerheden ved 
grænserne, idet en samordning af medlemsstaternes operationelle samarbejde sikres;

4. minder om og gentager sin holdning fra 2009 gående ud på, at det er nødvendigt, at 
Parlamentet på pålidelig vis og præcist, detaljeret og rettidigt underrettes om 
gennemførelsen af omfattende it-informationssystemer, såsom Schengen-
informationssystemet af anden generation (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS);

5. bifalder opførelsen af den europæiske politienhed (Europol) i fællesskabsbudgettet og 
understreger nødvendigheden af tilstrækkelig og streng kontrol med finansieringen af 
dette organ.

                                               
1 Foreløbigt forslag til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 2010, Bind 0, 
almindelig gennemgang KOM(2009) 15.6.2009, s. 34.


