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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande aanbevelingen in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het feit dat het in het voorontwerp van begroting voorgestelde 
algemene bedrag voor titel 18 13,5% méér vastleggingskredieten omvat dan in 2009, 
namelijk 980,2 miljoen euro tegenover 863,9 miljoen euro in 20091; betreurt de 
besnoeiingen die de Raad heeft uitgevoerd op een terrein dat van het grootste belang is 
voor de burgers en de lidstaten van de Europese Unie;

2. toont zich verheugd over het voorstel voor de oprichting van een Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), dat zal worden belast met een aantal 
taken die op dit moment worden gedefinieerd in het kader van het Europees 
Vluchtelingenfonds, en beklemtoont dat het belangrijk is om het bureau voldoende 
middelen te verlenen en tegelijk nauwlettend toezicht te houden op de werking van het 
bureau;

3. stelt vast dat de financiering voor het Europees agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 
(Frontex) in 2010 op hetzelfde niveau zal blijven als in 2009 voor wat de 
vastleggingskredieten betreft (78 miljoen euro), wat neerkomt op 8 miljoen euro méér 
dan voorzien in de meerjarige financiële programmering; dit is in overeenstemming met 
de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van juni 2008 en met de vraag 
van het Parlement om permanente missies; benadrukt dat Frontex een belangrijke rol 
speelt bij de coördinatie en de verbetering van de grensbeveiliging doordat het 
agentschap instaat voor de coördinatie van de operationele samenwerking tussen de 
lidstaten;

4. herinnert aan en herhaalt zijn standpunt van 2009 dat het Parlement tijdig en op 
betrouwbare, nauwkeurige en gedetailleerde wijze op de hoogte moet worden gebracht 
van de ingebruikneming van grootschalige IT-informatiesystemen, zoals het Schengen-
informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en het visuminformatiesysteem 
(VIS);

5. is ingenomen met de opname van de Europese politiedienst (Europol) in de 
Gemeenschapsbegroting en benadrukt de nood aan aangepaste en strikte controles van de 
financiering van Europol.

                                               
1 Voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Deel 0, Algemene 
inleiding; COM(2009) van 15.6.2009, blz. 34.


