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Ændringsforslag 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet og udgør 
en nedskæring på -9,9 % i 
forpligtelsesbevillinger og -17,8 % i 
betalingsbevillinger i forhold til 2020; 
anmoder i overensstemmelse med 
Parlamentets førstebehandlingsholdning 
vedtaget den 17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

Or. en



PE655.893v01-00 4/33 AM\1211424DA.docx

DA

Ændringsforslag 2
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold mod kvinder 
og piger og vold i hjemmet"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

1. beklager dybt, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

Or. en

Ændringsforslag 4
Domènec Ruiz Devesa
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost "Fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier" (120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

1. beklager, at de foreslåede 
forpligtelsesbevillinger til programmet for 
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 
på 90 600 000 EUR er meget lavere end 
oprindeligt krævet af Parlamentet; anmoder 
i overensstemmelse med Parlamentets 
førstebehandlingsholdning vedtaget den 
17. april 2019 om, at 
forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 
265 000 000 EUR, og at der oprettes en ny 
budgetpost benævnt "Unionens værdier" 
(120 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i 
overensstemmelse med den delvise 
enighed, som det var nået til enighed med 
Rådet om, til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne under "Daphne"-
budgetposten til 37 100 000 EUR og til at 
øremærke 27 300 000 EUR heraf til 
bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at 
oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle 
former for kønsbaseret vold"; opfordrer 
endvidere til at forhøje 
forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 600 000 EUR, til at omdøbe 
budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, 
rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme 
ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

Or. en

Ændringsforslag 5
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at 
oprette budgetposter under den fremtidige 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfond og 
det fremtidige instrument for 
grænseforvaltning og visa baseret på disse 
fondes specifikke målsætninger med 
henblik på at lette budgetmyndighedens 
arbejde med at kontrollere 
gennemførelsen af fondene og dermed 
sikre, at midlerne til fondene fordeles på 
en retfærdig og gennemsigtig måde, og at 
læseligheden og gennemsigtigheden med 
hensyn til, hvordan de finansielle midler 
hvert år tildeles, øges; opfordrer til at 
styrke Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden ved at øge 
forpligtelses- og betalingsbevillingerne 
med 14 % og til at styrke fondens 
målsætninger vedrørende det fælles 
europæiske asylsystem, lovlig migration, 
integration og solidaritet;

Or. en

Ændringsforslag 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at uafhængig og 
kvalitativ undersøgende journalistik er et 
afgørende element i et velfungerende 
demokrati med hensyn til at tilvejebringe 
faktabaseret information af høj kvalitet, 
bekæmpe desinformation, øge 
bevidstheden blandt borgerne og afsløre 
forseelser eller forbrydelser; understreger, 
at journalistik i hele Europa står over for 
store udfordringer, navnlig manglen på 
finansielle ressourcer, hvilket truer dens 
uafhængighed eller overlevelse; opfordrer 
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til, at der vedtages ambitiøse 
finansieringsprogrammer i EU's budget 
på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 7
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets holdning fastlagt 
ved førstebehandlingen den 13. marts 
2019 om forslaget til Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden til, at der oprettes 
særskilte budgetposter for hvert af denne 
fonds specifikke mål med henblik på at 
øge gennemsigtigheden, sikre 
tilstrækkelig finansiering af hvert enkelt 
mål samt en bedre budgetkontrol;

Or. en

Ændringsforslag 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at budgetposterne under 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 
bør adskilles for at fremme større 
gennemsigtighed med hensyn til, hvordan 
fondens finansielle midler fordeles på 
fondens forskellige specifikke mål;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. beklager forslaget om i 
uforholdsmæssig stor grad at styrke 
instrumentet for grænseforvaltning og 
visa, samtidig med at andre budgetposter, 
såsom poster for rettigheder og værdier, 
skæres ned, og i betragtning af at der 
foreligger øget dokumentation for 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer derfor til, at denne 
bevilling bringes op på niveauet for 2020, 
og til at Kommissionen anvender sine 
beføjelser til at sikre, at EU-midlerne 
anvendes under fuld overholdelse af de 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 10
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. mener, at det i stedet for den 
nuværende ad hoc-baserede 
beslutningstagning er nødvendigt at 
vedtage en mere langsigtet tilgang for så 
vidt angår eftersøgnings- og 
redningsoperationer; foreslår derfor, at 
der oprettes en ny budgetpost for en 
europæisk eftersøgnings- og redningsfond 
med henblik på at tilskynde 
medlemsstaterne til at stille deres 
ressourcer til rådighed for denne form for 
operationer;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. noterer sig den lille forhøjelse på 
3 % i forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Den Europæiske 
Unions Agentur for Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse (Cepol); anmoder om en 
yderligere forhøjelse af finansieringen fra 
10 400 000 EUR til 17 100 000 EUR og 
om opførelse af yderligere 23 stillinger i 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at den yderligere 
finansiering, der anmodes om, vil gøre det 
muligt for agenturet at holde trit med 
medlemsstaternes stadigt voksende krav;

2. noterer sig den lille forhøjelse på 
3 % i forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Den Europæiske 
Unions Agentur for Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse (Cepol); anmoder om en 
yderligere forhøjelse af finansieringen fra 
10 400 000 EUR til 15 429 951 EUR og 
om opførelse af yderligere 18 stillinger i 
agenturets stillingsfortegnelse; er af den 
opfattelse, at de supplerende ressourcer 
bør gøre det muligt for agenturet at styrke 
uddannelsesindsatsen for så vidt angår 
håndteringen af mangfoldighed og sikre, 
at det kan holde trit med medlemsstaternes 
krav;

Or. en

Ændringsforslag 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig den lille forhøjelse 
(+5 %) i forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til programmet for 
retlige anliggender; anmoder i 
overensstemmelse med Parlamentets 
holdning om finansieringsrammen for 
programmet for retlige anliggender, der er 
indeholdt i Europa-Parlamentets beslutning 
af 14. november 2018 om den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027, om en 

3. noterer sig den lille forhøjelse 
(+5 %) i forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til programmet for 
retlige anliggender; anmoder i 
overensstemmelse med Parlamentets 
holdning om finansieringsrammen for 
programmet for retlige anliggender, der er 
indeholdt i Europa-Parlamentets beslutning 
af 14. november 2018 om den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027, om en 
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yderligere forhøjelse af finansieringen til 
dette program i 2021 med i alt 
6 800 000 EUR til 50 500 000 EUR;

yderligere forhøjelse af finansieringen til 
dette program i 2021 med i alt 
6 800 000 EUR til 50 500 000 EUR; 
understreger, at programmet for retlige 
anliggender er et centralt element i en 
sikkerhedsunion, som forfægtes af 
Kommissionens formand, og at det retlige 
samarbejde bør styrkes med hjælp fra de 
europæiske RIA-agenturer, navnlig med 
henblik på at bekæmpe organiseret 
kriminalitet og terrorisme;

Or. en

Ændringsforslag 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. er bekymret over nedskæringen 
(-10,2 %) af forpligtelsesbevillingerne til 
Asyl- og Migrationsfonden (AMF) på et 
tidspunkt, hvor presset på de nationale 
asylmyndigheder fortsat er meget stort, og 
manglerne med hensyn til ordentlig 
modtagelse af asylansøgere og 
forsinkelserne i forbindelse med 
asylprocedurerne i medlemsstaterne er 
enorme; minder om vigtigheden af at 
tilvejebringe tilstrækkelig finansiel 
kapacitet til at støtte udviklingen af et 
fælles europæisk asylsystem, vise konkret 
solidaritet med de medlemsstater, der er 
mest udsat for migrations- og 
asylstrømme, samt sikre effektive og 
retfærdige asylprocedurer og 
tilbagesendelsesprocedurer; anmoder om, 
at bevillingerne til Asyl- og 
Migrationsfonden forhøjes til et niveau, 
der som minimum svarer til niveauet i 
2020, dvs. 1 228,7 mio. EUR;
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Or. en

Ændringsforslag 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. er dybt bekymret over det fortsatte 
tab af menneskeliv i Middelhavet som 
følge af den manglende kapacitet til 
eftersøgning og redning (SAR); mener, at 
SAR er et statsligt ansvar, som ikke kan 
overlades til ikkestatslige aktører; 
opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at oprette en fond til støtte for 
oprettelsen af en EU-eftersøgnings- og 
redningsmission i Middelhavet;

Or. en

Ændringsforslag 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at den foreslåede forhøjelse 
(+1,8 %) til Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug ikke vil være 
tilstrækkelig til at opfylde de retlige 
forpligtelser, der følger af såvel vedtægten 
som af dets lejekontrakter; understreger 
endvidere, at der bør stilles yderligere 
midler til rådighed for centret, således at 
det kan udnytte sin operationelle kapacitet 
fuldt ud og reagere effektivt på den seneste 

4. mener, at den foreslåede forhøjelse 
(+1,8 %) til Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug ikke vil være 
tilstrækkelig til at opfylde de retlige 
forpligtelser, der følger af såvel vedtægten 
som af dets lejekontrakter; understreger 
endvidere, at der bør stilles yderligere 
midler til rådighed for centret, således at 
det kan udnytte sin operationelle kapacitet 
fuldt ud og reagere effektivt på den seneste 
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udvikling af narkotikaproblematikken, 
herunder konsekvenserne af covid-19-
udbruddet; anmoder derfor om, at centrets 
budget forhøjes til 18 100 000 EUR;

udvikling af narkotikaproblematikken, 
herunder konsekvenserne af covid-19-
udbruddet; fremhæver, at værdien af 
narkotikadetailhandelen i Europa anslås 
til 30 mia. EUR om året, og at der blev 
beslaglagt 100 ton kokain i EU i 2019; 
anmoder derfor om, at centrets budget 
forhøjes til 18 100 000 EUR;

Or. en

Ændringsforslag 16
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at Europol 
er forpligtet til at yde øget analytisk og 
operationel støtte samt til at tilvejebringe 
værktøjer og innovative tiltag til 
medlemsstaternes retshåndhævende 
myndigheder på områder som 
bekæmpelse af terrorisme og finansiering 
heraf, radikalisering og ekstremisme, 
smugling af migranter, narkotikahandel 
og cyberkriminalitet, og minder om, at 
Europol på anmodning for nylig har 
iværksat nye initiativer, såsom Det 
Europæiske Center for Finansiel og 
Økonomisk Kriminalitet og 
innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; understreger også 
den øgede kriminelle aktivitet under 
pandemien, såsom cyberangreb og 
cyberkriminalitet, misbrug og udnyttelse 
af børn på internettet og forfalskning af 
varer samt den kraftige stigning i nye 
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aktiviteter i de seneste år som f.eks. 
miljøkriminalitet, der viser de kriminelles 
tilpasningsevne og fleksibilitet og behovet 
for, at Europol tilpasser sig tilsvarende; 
forventer, at agenturets opgaver vil blive 
udvidet yderligere i 2021 i forbindelse med 
den kommende revision af dets mandat; 
mener derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

Or. en

Ændringsforslag 17
Tomas Tobé

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne, og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse; mener, at Europol bør 
tildeles tilstrækkelige ressourcer til at 
sætte agenturet i stand til at bekæmpe 
organiseret formuekriminalitet; fastslår, 
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at Europol bør oprette et nyt center for at 
forebygge organiseret formuekriminalitet 
i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; er navnlig bekymret 
over den manglende forhøjelse af de 
menneskelige ressourcer i Europol, 
hvilket vil underminere Europols 
udvikling og operationelle aktiviteter i 
2021; minder om, at agenturet er forpligtet 
til at yde øget operationel støtte til 
medlemsstaterne, og at det på anmodning 
for nylig har iværksat nye initiativer, såsom 
Det Europæiske Center for Finansiel og 
Økonomisk Kriminalitet og 
innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

Or. en

Ændringsforslag 19
Domènec Ruiz Devesa
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse;

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne, og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; mener derfor, at 
agenturet bør tildeles 181 325 177 EUR; 
anmoder om, at der opføres yderligere 47 
stillinger i agenturets stillingsfortegnelse;

Or. en

Ændringsforslag 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 % og om at lade 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forblive uændret; bemærker, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne, og at det for 
nylig har iværksat nye initiativer, såsom 
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initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i 
agenturets stillingsfortegnelse;

Det Europæiske Center for Finansiel og 
Økonomisk Kriminalitet og 
innovationslaboratoriet; bemærker 
endvidere, at Europols arbejdsopgaver 
muligvis vil blive udvidet yderligere i 2021 
i forbindelse med den kommende revision 
af dets mandat, og minder om, at enhver 
eventuel forlængelse af Europols mandat 
bør gå hånd i hånd med øget 
parlamentarisk kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 21
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %, samtidig med at 
antallet af vedtægtsomfattet personale 
forbliver uændret; minder om, at agenturet 
er forpligtet til at yde øget operationel 
støtte til medlemsstaterne og at det på 
anmodning for nylig har iværksat nye 
initiativer, såsom Det Europæiske Center 
for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet 
og innovationslaboratoriet, hvilket kræver 
yderligere finansiering; forventer, at 
agenturets opgaver vil blive udvidet 
yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af dets mandat; mener 
derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med 
dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i 
agenturets stillingsfortegnelse;

5. noterer sig forslaget om at forhøje 
bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) med 11,5 %; bemærker, at 
agenturet er forpligtet til at yde øget 
operationel støtte til medlemsstaterne, og at 
det for nylig har iværksat nye initiativer, 
såsom Det Europæiske Center for Finansiel 
og Økonomisk Kriminalitet og 
innovationslaboratoriet; mener imidlertid, 
at en forhøjelse af Europols budget ikke 
bør prioriteres, og foreslår at bevare 
Europols budget på samme niveau som i 
2020; mener, at der i betragtning af den 
kommende revision af Europols mandat 
først kan træffes en afgørelse om at øge 
finansieringen og antallet af stillinger i 
slutningen af lovgivningsprocessen; 
minder om, at udvidede arbejdsopgaver vil 
medføre yderligere arbejde for Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den vigtige rolle, som 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) spiller i denne 
henseende, og opfordrer til en betydelig 
forhøjelse af budgettet for 2021 til 
838 000 000 EUR med henblik på at give 
agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; bemærker, at udbruddet af 
covid-19 viste, i hvilket omfang 
grænseforvaltning har konsekvenser for 
forskellige områder, ikke kun hvad 
sikkerhed og migration angår, men også 
hvad mobilitet angår; fremhæver den 
vigtige rolle, som Den Europæiske 
Grænse- og Kystvagt (Frontex) spiller i 
denne henseende; beklager, at 
Kommissionens forslag ligger under det 
forventede budget i 
finansieringsoversigten til forordningen 
for agenturet, hvilket bringer Frontex' 
mulighed for at stille det europæiske 
stående korps af grænse- og kystvagter til 
rådighed senest i 2024 i fare, således som 
formanden for Europa-Kommissionen 
har anmodet om; understreger, at 
rekrutteringen, uddannelsen og 
indsættelsen af 10 000 grænsevagter 
kræver ekstraordinære ressourcer, der 
ikke kan skæres ned; opfordrer til en 
betydelig forhøjelse af budgettet for 2021 
til 838 000 000 EUR med henblik på at 
give agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
og rettidig indsats og levering af 
operationel støtte til medlemsstaterne ved 
de ydre grænser;

Or. en
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Ændringsforslag 23
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den vigtige rolle, 
som Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning (Frontex) spiller i 
denne henseende, og opfordrer til en 
betydelig forhøjelse af budgettet for 2021 
til 838 000 000 EUR med henblik på at 
give agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

6. bemærker den rolle, som Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) spiller i 
forbindelse med koordineringen og 
udviklingen af en integreret 
grænseforvaltning; opfordrer derfor til en 
betydelig forhøjelse af budgettet for 2021 
til 770 365 795 EUR med henblik på at 
give agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser; 
understreger, at denne opgave kræver 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder; beklager, at antallet af 
dødsfald på havet fortsat stiger som følge 
af manglen på midler til eftersøgnings- og 
redningsoperationer i Middelhavet; 
foreslår, at enhver styrkelse af 
ressourcerne også bør anvendes til at 
redde liv til søs og styrke Frontex' 
observatører af grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den vigtige rolle, som 

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den rolle, som Den 
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Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) spiller i denne 
henseende, og opfordrer til en betydelig 
forhøjelse af budgettet for 2021 til 
838 000 000 EUR med henblik på at give 
agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

Europæiske Grænse- og Kystvagt 
(Frontex) spiller i denne henseende, og 
minder om, at agenturet er dét agentur, 
som har modtaget langt de største 
budgetforhøjelser i de seneste år;

Or. en

Ændringsforslag 25
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den vigtige rolle, 
som Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning (Frontex) spiller i 
denne henseende, og opfordrer til en 
betydelig forhøjelse af budgettet for 2021 
til 838 000 000 EUR med henblik på at 
give agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

6. udtrykker bekymring over de 
øgede krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder ved EU's ydre grænser; 
mener, at det betydelige budget, som 
Frontex har fået tildelt i årenes løb, 
snarere bør anvendes til at tilvejebringe 
sikre og lovlige måder at få adgang til 
Den Europæiske Union på samt på kort 
sigt en paneuropæisk eftersøgnings- og 
redningsaktion med henblik på at redde 
menneskeliv på havet;

Or. en

Ændringsforslag 26
Karlo Ressler

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre Schengenområdets 
funktion; fremhæver den vigtige rolle, som 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) spiller i denne 
henseende, og opfordrer til en betydelig 
forhøjelse af budgettet for 2021 til 
838 000 000 EUR med henblik på at give 
agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

6. understreger vigtigheden af 
integreret grænseforvaltning af de ydre 
grænser for at sikre integration af 
Schengenområdet og dets funktion; 
fremhæver den vigtige rolle, som Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) spiller i denne 
henseende, og opfordrer til en betydelig 
forhøjelse af budgettet for 2021 til 
838 000 000 EUR med henblik på at give 
agenturet mulighed for at opbygge og 
uddanne sit stående korps og indkøbe eget 
udstyr og dermed muliggøre en vellykket 
indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

Or. en

Ændringsforslag 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. noterer sig nedskæringen i 
forpligtelsesbevillingerne (-5 %) og 
forhøjelsen af betalingsbevillingerne 
(12 %) for eu-LISA; fremhæver 
agenturets vigtige rolle for så vidt angår 
den korrekte gennemførelse og 
operationelle forvaltning af store IT-
systemer inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed (EES, ETIAS, 
ECRIS-TCN-systemet, Eurodac, VIS og 
SIS) og med hensyn til at sikre 
interoperabilitet mellem disse systemer 
med henblik på at tilvejebringe hurtigere 
og mere pålidelige data til gavn for 
grænseforvaltningsmyndighederne og de 
retshåndhævende myndigheder; beklager, 
at Kommissionens forslag ikke 
imødekommer eu-LISA's anmodning i 
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personalemæssig henseende; anmoder om 
yderligere 14 ansatte til støtte for 
sikringen af informationsnetværk og 
databaser, projektet vedrørende 
udvidelsen af agenturets operative 
driftssteder og bestyrelsens aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. fremhæver den afgørende rolle, 
som Europol spiller med hensyn til at 
sikre EU-borgernes sikkerhed og yde 
støtte til de nationale retshåndhævende 
myndigheder i forbindelse med 
bekæmpelsen af sikkerhedstrusler i stadig 
udvikling; bemærker covid-19-krisens 
indvirkning på den organiserede 
kriminalitet i Europa og den kraftige 
stigning i kriminelle aktiviteter på 
specifikke områder som seksuelt misbrug 
af børn på internettet og forfalskning af 
varer; understreger, at det økonomiske 
opsving efter covid-19 kræver det højeste 
niveau af årvågenhed for at forebygge og 
bekæmpe kriminel infiltration af den 
lovlige økonomi; mener, at EU's 
agenturer og organer, såsom Europol, 
EPPO, Eurojust og OLAF, som led i en 
koordineret EU-tilgang kan bidrage til 
bekæmpelsen af aktiviteter i forbindelse 
med organiseret kriminalitet samt 
potentielt svig i forbindelse med EU's 
genopretningsbudget;

Or. en

Ændringsforslag 29
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Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer til, at der oprettes en ny 
budgetpost til støtte for eftersøgnings- og 
redningsoperationer med henblik på at 
sikre adgang til international beskyttelse i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
medlemsstaterne har indgået på 
menneskerettigheds- og søfartsområdet, 
herunder retten til livet og princippet om 
non-refoulement;

Or. en

Ændringsforslag 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, 
at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med 
bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 000 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og at det er nødvendigt at 

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden som følge af 
den samlede stigning i EU's finansielle 
interesser i den næste FFR og i 
genopretningsplanen vil blive øget 
yderligere i de kommende år og nå op på 
så meget som 3 700 undersøgelser i 2027; 
minder om, at EPPO er en 
anklagemyndighed med bindende 
kompetencer; er dybt bekymret over det 
lave finansieringsniveau i forslaget til EU's 
budget for 2021 og over antallet af 
ansatte, som kun udgør halvdelen af, 
hvad EPPO har anmodet om; mener, at et 
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forsyne den med de anmodede 140 
europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere;

sådant forslag i væsentlig grad vil påvirke 
det nye agenturs evne til at påbegynde 
sine aktiviteter og opfylde sit mandat; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 000 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og at det er nødvendigt at 
forsyne den med de anmodede 140 
europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere;

Or. en

Ændringsforslag 31
Karlo Ressler

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, 
at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med 
bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 000 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og at det er nødvendigt at 
forsyne den med de anmodede 140 
europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere;

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, 
at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med 
bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 000 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og til at dække 
udgifterne til rekruttering og personale, 
navnlig hvad angår 
sikkerhedsinfrastruktur, og understreger, 
at det er nødvendigt at forsyne den med de 
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anmodede 140 europæiske delegerede 
anklagere og 219 medarbejdere;

Or. en

Ændringsforslag 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, 
at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med 
bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 000 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og at det er nødvendigt at 
forsyne den med de anmodede 140 
europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere;

7. noterer sig, at Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at 
den i løbet af det første driftsår vil 
behandle oplysninger svarende til 
behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; 
forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, 
at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med 
bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; 
understreger, at det er nødvendigt at 
forhøje finansieringen betydeligt til 
55 500 000 EUR for at gøre det muligt for 
EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse 
til at oversætte en enorm mængde 
dokumenter, som fremsendes til dommere 
på nationalt plan, og at det er nødvendigt at 
forsyne den med de anmodede 140 
europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere;

Or. en

Ændringsforslag 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at 
genopretningsplanen indebærer nye 
indtjeningsmuligheder for kriminelle og 
åbner for misbrug af midler, der er 
øremærket til at redde arbejdspladser og 
støtte den lovlige økonomi i Europa; 
mener, at bekæmpelse af svig rettet mod 
EU's budget, korruption, hvidvaskning af 
penge og finansiering af kriminalitet bør 
styrkes i 2021; understreger i denne 
forbindelse vigtigheden af, at de 
europæiske RIA-agenturer, navnlig 
Europol, EPPO, Cepol, OLAF og 
Eurojust modtager tilstrækkelig 
finansiering:

Or. en

Ændringsforslag 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. glæder sig over den nye strategi 
for EU's sikkerhedsunion, som 
Kommissionen offentliggjorde den 
24. juli, og som fokuserer på beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, bekæmpelse af 
cyberkriminalitet, imødegåelse af hybride 
trusler og bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet; noterer sig også de tre 
handlingsplaner, der er fremlagt om 
seksuelt misbrug af børn, om våben og om 
narkotika på internettet; mener derfor, at 
det med henblik på at forfølge disse mål 
er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige 
midler hertil i Unionens budget samt til 
EU's RIA-agenturer;
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Or. en

Ændringsforslag 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov;

9. beklager dybt nedskæringen af 
budgettet med 0,4 % til Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA); anmoder 
indtrængende om som minimum at 
forhøje agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger til det niveau, som det 
oprindeligt anmodede om 
(24 600 000 EUR), og om også at tage 
hensyn til den betydelige ekstra indsats, 
som FRA har gjort med henblik på at 
overvåge virkningerne af covid-19 på de 
grundlæggende rettigheder; beklager, at 
FRA's budget knapt er blevet forhøjet i de 
seneste år, og understreger, at dette kan 
påvirke kvaliteten af det arbejde, som 
FRA yder, og som har vist sig at være 
yderst værdifuldt for EU's politik; 
opfordrer til, at der opføres yderligere 2 
AD6-stillinger og 2 kontraktansatte i 
ansættelsesgruppe IV på agenturets 
stillingsfortegnelse; understreger, at 
agenturet uden tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov;

Or. en

Ændringsforslag 36
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 9
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov;

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov; mener, at det – 
navnlig i betragtning af en mulig anden 
bølge i løbet af 2021 – er nødvendigt at 
støtte agenturets indsats i forhold til 
covid-19-krisen på området for rimelig 
teknologi til beskyttelse af 
folkesundheden, vold i hjemmet, ældre, 
romaer, migration og asyl;

Or. en

Ændringsforslag 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
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personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov;

personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
er i stand til at gennemføre projekter, der 
imødekommer identificerede behov, 
navnlig med hensyn til at bekæmpe 
forskelsbehandling og racisme, forsvare 
enkeltpersoners ret til databeskyttelse og 
deres grundlæggende rettigheder, 
herunder ved de ydre grænser, beskytte 
migranter og flygtninge samt med hensyn 
til at støtte retsvæsenet og ofres 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 38
Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
24 600 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere 2 AD6-stillinger og 2 
kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på 
agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der modsvarer 
til de identificerede behov;

9. beklager nedskæringen af budgettet 
med 0,4 % til Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder; 
anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 
26 679 000 EUR; opfordrer til, at der 
opføres yderligere seks AD6-stillinger og 
to kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV 
på agenturets stillingsfortegnelse; 
understreger, at agenturet uden 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke 
kan gennemføre projekter, der 
imødekommer identificerede behov, og 
foretage en passende overvågning af de 
grundlæggende rettigheder i EU;

Or. en

Ændringsforslag 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka
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Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener, at den foreslåede forhøjelse 
af bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Strafferetligt Samarbejde 
(Eurojust) er utilstrækkelig i lyset af de 
udfordringer, som agenturet står over for 
med hensyn til digitalisering og den stadig 
stigende sagsmængde; anmoder om, at 
agenturet tildeles yderligere 17 stillinger, 
og at dets budget forhøjes til 
43 800 000 EUR i overensstemmelse 
hermed;

10. mener, at den foreslåede forhøjelse 
af bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Strafferetligt Samarbejde 
(Eurojust) er utilstrækkelig i lyset af de 
udfordringer, som agenturet står over for 
med hensyn til digitalisering og den stadig 
stigende sagsmængde; anmoder om, at 
agenturet tildeles yderligere 21 stillinger, 
og at dets budget forhøjes til 
43 800 000 EUR i overensstemmelse 
hermed;

Or. en

Ændringsforslag 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener, at den foreslåede forhøjelse 
af bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Strafferetligt Samarbejde 
(Eurojust) er utilstrækkelig i lyset af de 
udfordringer, som agenturet står over for 
med hensyn til digitalisering og den stadig 
stigende sagsmængde; anmoder om, at 
agenturet tildeles yderligere 17 stillinger, 
og at dets budget forhøjes til 
43 800 000 EUR i overensstemmelse 
hermed;

10. mener, at den foreslåede forhøjelse 
af bevillingerne til Den Europæiske Unions 
Agentur for Strafferetligt Samarbejde 
(Eurojust) er utilstrækkelig i lyset af de 
udfordringer, som agenturet står over for 
med hensyn til den stadig stigende 
sagsmængde; anmoder om, at agenturet 
tildeles yderligere 17 stillinger, og at dets 
budget forhøjes til 43 800 000 EUR i 
overensstemmelse hermed;

Or. en

Ændringsforslag 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
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Michal Šimečka

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
minder om, at Asylstøttekontoret forventer 
at bevare personaleniveauet på det niveau, 
som det har anmodet om for 2021, i hele 
den nye programmeringsperiode, men 
understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; fremhæver, at det 
ekstra personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner.

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
minder om, at Asylstøttekontoret forventer 
at bevare personaleniveauet på det niveau, 
som det har anmodet om for 2021, i hele 
den nye programmeringsperiode, men 
understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; minder om, at 
EASO's operationelle aktiviteter er vokset 
betydeligt i de seneste år med det formål 
at tackle den udfordring, der er forbundet 
med migrationskrisen, og for at bistå 
medlemsstaterne med at modtage 
asylansøgere og behandle asylsager, 
navnlig i EU's hotspots; understreger, at 
EASO også har fået til opgave at 
gennemføre en række nye missioner i 
forbindelse med ilandsætning eller 
omfordeling; fremhæver, at det ekstra 
personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner, så længe presset 
på EU's migrations- og asylsystemer 
forbliver stort;

Or. en

Ændringsforslag 42
Pernando Barrena Arza
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Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
minder om, at Asylstøttekontoret forventer 
at bevare personaleniveauet på det niveau, 
som det har anmodet om for 2021, i hele 
den nye programmeringsperiode, men 
understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; fremhæver, at det 
ekstra personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner.

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
minder om, at Asylstøttekontoret forventer 
at bevare personaleniveauet på det niveau, 
som det har anmodet om for 2021, i hele 
den nye programmeringsperiode, men 
understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; fremhæver, at det 
ekstra personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner; bemærker 
imidlertid, at NGO'er har givet udtryk for 
bekymring over de interviews, der 
gennemføres af EASO's personale, og 
foreslår, at der oprettes en reserve med 
henblik på at sikre, at EASO indfører 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal 
sikre, at deres personale ikke er involveret 
i krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder i løbet af den periode, hvor det 
yder operationel støtte til 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 43
Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 11
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
minder om, at Asylstøttekontoret forventer 
at bevare personaleniveauet på det 
niveau, som det har anmodet om for 2021, 
i hele den nye programmeringsperiode, 
men understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; fremhæver, at det 
ekstra personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner.

11. glæder sig over forslaget om at 
forhøje forpligtelses- og 
betalingsbevillingerne til Det Europæiske 
Asylstøttekontor med 16,5 %, men 
beklager, at antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelsen ikke forhøjes 
tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse 
styrkes med yderligere 50 stillinger; 
understreger, at der vil blive behov for 
yderligere personale, hvis den nye 
forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; fremhæver, at det 
ekstra personale vil styrke feltoperationer, 
udvikling og levering af uddannelse, 
information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne 
til at gennemføre kønsbudgettering i 
forbindelse med alle offentlige udgifter; 
minder om, at kønsbudgettering bør være 
en integreret del af budgetproceduren i 
alle dens faser og budgetposter;

Or. en


