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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. noterer sig, at der i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 er afsat 
højere beløb end i tidligere år til 
gennemførelsen af politikker på 
migrations-, asyl- og integrationsområdet; 
forventer, at asyl og migration fortsat vil 
stå højt på EU's dagsorden; understreger, at 
solidaritetsforanstaltninger såsom 
omfordelingsprogrammer, genbosætning 
eller indrejse af humanitære årsager stadig 
er af afgørende betydning, indtil der er 
gennemført en meningsfuld reform af det 
fælles europæiske asylsystem; fremhæver i 
denne forbindelse, at medlemsstaterne 
fortsat vil kræve finansiel støtte til 
modtagelse, registrering og behandling af 
asylansøgninger samt til tilbagesendelse og 
omfordeling; opfordrer til, at der afsættes 
flere midler til koordinering med 
transitlande og oprindelseslande for 
irregulær migration med henblik på at 
kontrollere og standse menneskehandel og 
menneskesmugling; er dybt bekymret over 
det fortsatte tab af menneskeliv i 
Middelhavet og mener, at eftersøgning og 
redning er et ansvar, der ikke kan overlades 
udelukkende til ikkestatslige aktører; 
tilføjer, at tredjelande ved EU's ydre 
grænser, som står over for 
migrationsstrømme til EU, også fortsat har 
brug for finansiel støtte; fremhæver den 
vigtige rolle, som den europæiske grænse- 
og kystvagt (Frontex) spiller i denne 
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henseende og dens nyligt udvidede mandat, 
og opfordrer til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler til Frontex for at sætte 
det i stand til at levere resultater inden for 
alle de ansvarsområder, der falder ind 
under dets nye mandat; insisterer på, at den 
effektive forvaltning af de ydre grænser 
skal være i overensstemmelse med EU-
retten og folkeretten, navnlig hvad angår 
retten til asyl og princippet om non-
refoulement, især i forbindelse med de 
nylige påstande om mulig involvering i 
tilbagedrivelser; minder derfor om behovet 
for at ansætte medarbejdere med ansvar for 
grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 110 i 
forordning (EU) 2019/1896 for at bidrage 
til fremme af grundlæggende rettigheder 
som led i en integreret europæisk 
grænseforvaltning; understreger, at 
forhøjelser af budgetbevillingerne til 
Frontex skal ledsages af en tilsvarende 
forøgelse af ansvarligheden og 
gennemsigtigheden, og at de er betingede 
af agenturets tilsagn om overholdelse af 
EU-retten;
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