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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. stelt vast dat de vastleggingskredieten voor het AMIF in totaal met 15,4 % (d.w.z. met 
172 miljoen EUR) zijn verlaagd ten opzichte van 2019; betreurt dat de 
vastleggingskredieten voor de versterking en ontwikkeling van het CEAS en een betere 
verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten zijn verlaagd (namelijk met 
29,5 %) ten opzichte van 2019; stelt evenwel vast dat de vastleggingskredieten nog 
steeds ver boven het niveau van de begroting 2018 liggen en is zich ervan bewust dat de 
daling, althans ten dele, verband houdt met het feit dat de hervorming van de 
Dublinverordening is geblokkeerd door politieke inertie in de Raad; herinnert eraan dat 
het van belang is hoge asielnormen in de Unie te garanderen en te zorgen voor 
voldoende financiële capaciteit om de opvang, huisvesting en integratie van 
asielzoekers en migranten in de lidstaten te ondersteunen, voor doeltreffende 
terugkeerstrategieën, hervestigingsprogramma’s, een doeltreffende behandeling van 
asielaanvragen, de handhaving van besluiten over asielaanvragen en een antwoord op de 
behoefte aan noodhulp van lidstaten die grote aantallen asielzoekers en/of nieuwkomers 
opvangen; merkt op dat in de begroting van het AMIF geen financiële reserves zijn 
opgenomen ter financiering van de hervormde Dublin-wetgeving en de nieuwe 
hervestigingsregelingen van de Unie voor het geval dat die wetgeving in 2020 wordt 
aangenomen; stelt voor om een bedrag in de reserve op te nemen voor tijdelijke 
regelingen om mensen die op de Middellandse Zee worden gered, in de Unie aan land te 
brengen en te herplaatsen; stelt, om financiële middelen vrij te maken, voor dat het EU-
trustfonds voor Afrika en de regionale ontwikkelings- en beschermingsprogramma’s 
voor Noord-Afrika, die in de eerste plaats het externe beleid van de Unie ondersteunen, 
worden gefinancierd uit rubriek IV van de Uniebegroting (Europa als wereldspeler) in 
plaats van door het AMIF uit rubriek III (Veiligheid en burgerschap); herinnert eraan 
dat de samenhang tussen de acties in het kader van rubriek III en rubriek IV moet 
worden gewaarborgd;

2. verzoekt de Commissie het aantal begrotingslijnen in het kader van het AMIF te 
vergroten met het oog op meer transparantie over de wijze waarop de financiële 
middelen van het fonds worden toegewezen aan de verschillende doelstellingen van het 
fonds; vraagt met name dat er een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen 
uitgaven voor de bevordering van billijke terugkeerstrategieën en uitgaven voor legale 
migratie en de bevordering van daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde 
landen;

3. herinnert eraan dat er voldoende middelen uit de EU-begroting moeten worden 
toegewezen om de externe dimensie van migratie te versterken en een adequate 
bescherming van de buitengrenzen van de Unie te waarborgen;

4. wijst op het lage bedrag voor noodhulp dat in het kader van het ISF is uitgetrokken 
(8,5 miljoen EUR); verzoekt de Commissie dit bedrag zorgvuldig en op meer 
realistische wijze te herzien, rekening houdend met de eventuele behoeften van lidstaten 
aan noodhulp in het kader van het ISF, bijvoorbeeld voor het beheer van 
veiligheidsgerelateerde incidenten; 
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5. dringt aan op meer financiële middelen voor het programma “Europa voor de burger”, 
gezien de fundamentele rol die het speelt bij het versterken van de Europese demos en 
het Europees burgerschap;

6. neemt nota van de verhogingen van de vastleggingskredieten voor JBZ-agentschappen 
zoals het EASO (41,5 %), de Europese grens- en kustwacht (34,6 %), Cepol (14 %), het 
EWDD (7,7 %), het FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) en Europol (2,1 %) ten opzichte van 
de begroting 2019; is verheugd over de algemene verhoging van de middelen die 
beschikbaar zijn in het kader van het programma “Justitie”; betreurt echter dat de 
vastleggingskredieten voor het onderdeel “Vergemakkelijken en ondersteunen van 
justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken” zijn verlaagd (namelijk met 
23,6 %);

7. stelt vast dat de begroting van de Europese grens- en kustwacht in 2020, na de 
goedkeuring van zijn nieuwe mandaat, met 34,8 % is gestegen (d.w.z. 
108 miljoen EUR), wat veruit de grootste stijging is van alle JBZ-agentschappen; 
herinnert eraan dat de Rekenkamer in het kader van de kwijting voor de uitvoering van 
de begroting 2017 heeft vastgesteld dat de lidstaten de financiële behoefte van de 
Europese grens- en kustwacht in 2017 te hoog hebben ingeschat; neemt kennis van de 
doelstelling om de Europese grens- en kustwacht meer personele middelen ter 
beschikking te stellen (10 000 grenswachten tegen 2027) en van het feit dat het aantal 
doden op zee blijft toenemen omdat er op de Middellandse Zee geen middelen voor 
opsporing en redding beschikbaar zijn; stelt voor om deze extra middelen ook te 
gebruiken om levens te redden op zee; vraagt de Commissie met spoed een fonds ter 
ondersteuning van opsporings- en reddingsoperaties op te richten om een sterke 
aanwezigheid van opsporings- en reddingsdiensten op de Middellandse Zee te 
garanderen; betreurt het opvallende verschil tussen de vastleggingskredieten die in 2020 
aan de Europese grens- en kustwacht zijn toegewezen (420 miljoen EUR) en het bedrag 
dat aan het EASO is toegekend (133 miljoen EUR); vraagt dat het EASO wordt 
omgevormd tot een volwaardig gedecentraliseerd agentschap van de Unie met een sterk 
uitgebreid mandaat, en is van mening dat de begroting en het personeelsbestand van het 
EASO moeten worden uitgebreid om het agentschap in staat te stellen de taken die het 
heeft gekregen, naar behoren uit te voeren; stelt vast dat de vastleggingskredieten voor 
het ISF met 6,1 % (d.w.z. 32,6 miljoen EUR) zijn verlaagd ten opzichte van 2019; 
herinnert eraan dat er steun moet worden verleend op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken;

 8. is ingenomen met de verhoging van de vastleggingskredieten voor het EOM (70,5 %); 
herinnert eraan dat het EOM een belangrijke rol speelt bij het onderzoeken en vervolgen 
van fraude met middelen van de Unie en dat het voldoende financiële middelen moet 
krijgen zodat het vóór december 2020 volledig operationeel wordt; verzoekt de 
Commissie nader in te gaan op de financiële behoeften met het oog een uitbreiding van 
de rol van het EOM tot grensoverschrijdend terrorisme, in overeenstemming met haar 
mededeling van 12 september 2018;

9. betreurt dat de Commissie de begrotingsverzoeken van Europol en Eurojust niet heeft 
ingewilligd en heeft voorgesteld om de toewijzingen voor Europol en Eurojust in 2020 
met respectievelijk 33,5 miljoen en 3,7 miljoen EUR te verlagen ten opzichte van hun 
financiële doelstellingen; onderstreept dat zo’n verlaging gevolgen kan hebben voor de 
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operationele activiteiten van beide agentschappen; merkt op dat de steun van Europol 
van cruciaal belang is geweest bij gezamenlijke onderzoeken in de Unie en een 
sleutelrol speelt bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit; steunt de uitvoering 
van de strategie 2020+ van Europol, die tot doel heeft de operationele steun en de 
analytische capaciteit van Europol te versterken ten bate van de lidstaten, en stelt voor 
om nieuwe investeringen te doen in de bestrijding van belangrijke soorten criminaliteit 
zoals drugshandel en financiële criminaliteit; merkt op dat de verlaging van de 
vastleggingskredieten voor eu‑LISA met 18,7 % (d.w.z. met 55 miljoen EUR) 
overeenkomt met het einde van de ontwikkeling van het inreis-uitreissysteem; herhaalt 
dat er in voldoende financiële steun, personeel en personeelsopleiding moet worden 
voorzien opdat de JBZ-agentschappen de hun toegewezen taken effectief en op volledig 
transparante wijze kunnen vervullen en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit 
kunnen bestrijden met volledige inachtneming van de grondrechten;

10. is ingenomen met het bedrag dat aan de EDPS is toegewezen (19 miljoen EUR); merkt 
op dat meer dan 30 % van dit bedrag wordt gebruikt om het secretariaat van het EDBP 
te verzorgen; benadrukt dat de EDPS over adequate begrotings- en personele middelen 
moet beschikken om de extra taken die uit de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
gegevensbeschermingskader van de Unie (GDPR) voortvloeien, op volledig 
onafhankelijke wijze te kunnen vervullen; benadrukt dan ook dat de toegewezen 
begroting het absolute minimum is;

11. vreest dat de ontwerpbegroting van de Commissie voor het Cepol (een 
financieringstekort van 1,5 miljoen EUR) het Cepol niet in staat stelt om in voldoende 
mate te voorzien in de behoefte van de lidstaten aan onderwijs en opleiding voor de 
rechtshandhavingsinstanties in de Unie en haar buurlanden; betreurt dat het Cepol 
onvoldoende financiële middelen krijgt om nieuwe uitdagingen in verband met de 
nieuwe informatiesystemen zoals SIS II aan te gaan, en dat het 
rechtshandhavingsfunctionarissen geen opleidingen kan geven op gebieden als corruptie 
en accijnsfraude, terwijl uit de evaluatie van de behoefte aan strategische opleidingen 
van de EU is gebleken dat dergelijke opleidingen noodzakelijk zijn voor de 
rechtshandhaving op het niveau van de Unie; zo heeft Cepol 54 geldige en legitieme 
verzoeken van de lidstaten om opleidingen in leiderschap op het gebied van 
rechtshandhaving, illegale immigratie, haatdelicten en witwaspraktijken moeten 
afwijzen wegens budgettaire beperkingen; stelt dat de begrotingsmiddelen waarom het 
Cepol (12 miljoen EUR) voor 2020 verzoekt, nodig zijn om te kunnen voldoen aan de 
toenemende vraag van de lidstaten, met name op het gebied van cybercriminaliteit en 
digitalisering; wijst erop dat het vertrouwen, de netwerken en de informatie-uitwisseling 
tussen rechtshandhavingsinstanties over de grenzen heen verder zouden kunnen worden 
verbeterd door aan het huidige uitwisselingsprogramma van het Cepol een nieuwe 
component van één maand toe te voegen en door studiebezoeken aan Europol en 
uitwisselingsprogramma’s tussen operationele functionarissen van de lidstaten en 
personeel van Europol aan te bieden; wijst er evenwel op dat het Cepol daartoe extra 
financiële en personele middelen nodig heeft;

12. stelt vast dat er bij de agentschappen van de Unie steeds vaker “tijdelijke 
functionarissen” worden aangeworven in plaats van “arbeidscontractanten”; is van 
mening dat er, omdat het personeel van de JBZ-agentschappen toegang heeft tot 
gevoelige informatie, een strikt vertrouwelijkheidsbeleid nodig is, in het bijzonder wat 
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aanwerving en personeelsbeheer betreft;

13. moedigt de Commissie aan om via speciale fondsen meer steun te verlenen voor 
onderzoeksjournalistiek – met inbegrip van grensoverschrijdende 
onderzoeksjournalistiek – en mediavrijheid, die onder meer helpen om criminaliteit aan 
het licht te brengen en te bestrijden en de EU-burgers beter bewust te maken;

14. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de bestrijding van discriminerende praktijken, 
gendergerelateerd geweld en haatdelicten en voor de programma’s inzake de volledige 
uitoefening van rechten, gelijkheid en justitie; benadrukt dat de vastleggingen voor non-
discriminatie-instrumenten en programma’s ter bevordering van gelijkheid een 
belangrijke rol spelen als het erop aankomt de rechten van minderheden te handhaven, 
met bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen, ouderen, personen met een 
handicap en de LGBTQI+-gemeenschap;

15. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten genderbudgettering toe te passen op 
alle overheidsuitgaven, met name bij de planning van, de onderhandelingen over en de 
uitvoering en herbeoordeling van het volgende meerjarig financieel kader (MFK); vindt 
de toezegging om ervoor te zorgen dat gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en 
meisjes in de begrotingsprocedure voor 2020 wordt bevorderd en beschermd, van 
cruciaal belang; is daarom van mening dat genderbudgettering in alle begrotingslijnen 
moet worden geïntegreerd en rekening moet houden met: 1) de bevordering van 
verantwoordingsplicht en transparantie bij de begrotingsplanning, 2) meer 
genderresponsieve participatie in het begrotingsproces, en 3) de bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenrechten;

16. vraagt dat er duurzame en toereikende financiering wordt gereserveerd voor 
maatregelen met het oog een effectieve tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul 
en de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers, omdat dit essentiële 
wetgevingsteksten zijn om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden en 
slachtoffers de nodige steun te verlenen, en omdat ze een alomvattend wettelijk kader 
vormen en een alomvattende aanpak bieden om gendergerelateerd geweld tegen te gaan, 
bewustmakingscampagnes op te zetten en een behoorlijke overheidsinfrastructuur ter 
bestrijding van dergelijk geweld op te zetten;

17. betreurt dat er sinds 2015 geen merkbare vooruitgang is geboekt als het erom gaat de 
politieke en juridische toezeggingen op hoog niveau van de Unie inzake 
gendergelijkheid en gendermainstreaming waar te maken in het begrotingsproces en 
besluiten over uitgaven, hetgeen ook blijkt uit het feit dat noch bij de tussentijdse 
herziening van het MFK voor 2014-2020, noch in het voorstel van de Commissie voor 
de periode 2021-2027 rekening is gehouden met gendergelijkheid.
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