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zaken inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene 
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begroting 2015 en inzake het voorstel om in het licht van de situatie op 

migratiegebied middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen 

(COM(2015) 485 en COM(2015) 486) 

 

 

Mijnheer de voorzitter, 

 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is ingenomen met het 

ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2015 "Aanpak van de 

vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese 

migratieagenda" (COM(2015) 485) en het voorstel voor een besluit "betreffende de 

terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke 

budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda" (COM(2015) 486). 

 

Deze voorstellen behelzen een verhoging van de noodhulp uit het Fonds voor asiel, migratie 

en integratie (AMIF) met 80 miljoen EUR en een verhoging van de noodhulp uit het Fonds 

voor interne veiligheid (ISF) met 20 miljoen EUR. Daarnaast wordt voorgesteld om de 

capaciteit van drie agentschappen te vergroten door het creëren van 120 extra posten in 2015, 

te weten: 60 posten bij Frontex, 30 posten bij EASO en 30 posten bij Europol. Bovendien 

worden extra middelen vrijgemaakt voor een aantal externe maatregelen (een verhoging van 

de vastleggingen voor het nabuurschapsinstrument en een verhoging van de betalingen voor 

humanitaire hulp). 

 

De commissie is ingenomen met de verdere versterking van de noodhulp uit hoofde van 

AMIF en ISF op de huidige begroting voor 2015 om tegemoet te komen aan de verzoeken om 

financiering van diverse lidstaten. Lidstaten die momenteel grote aantallen migranten te 

verwerken krijgen moeten inderdaad kunnen profiteren van deze steun, omdat daarmee het in 

artikel 80 VWEU neergelegde beginsel van solidariteit tussen de lidstaten wordt geëerbiedigd. 

 

De commissie is tevens ingenomen met de extra posten voor Frontex, EASO en Europol. Zij 

maakt zich namelijk reeds geruime tijd zorgen over de onderbezetting bij deze agentschappen 

die voortdurend nieuwe taken toegewezen krijgen. Met betrekking tot EASO is de commissie 

echter van mening dat het aantal posten bij dit agentschap nog verder verhoogd moet worden 

dan de Commissie nu voorstelt. EASO heeft tot taak een sleutelrol te spelen bij de uitvoering 

van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. De recente politieke ontwikkelingen hebben 

duidelijk laten zien dat er op dit gebied nog veel moet gebeuren. 

De commissie is het ermee eens dat de voorstellen van de Commissie zo snel mogelijk 

behandeld moeten worden, om ervoor te zorgen dat de extra middelen en het extra personeel 

nog in 2015 beschikbaar komen. Tegelijkertijd dringt de commissie er bij de Commissie op 

aan over te gaan tot herziening van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, met name die 

inzake AMIF, en van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Claude MORAES 

 

(Betreft alle taalversies.) 


