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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd, en dat niet alleen de 
vastleggingskredieten verlaagd worden 
(met 9,9 % ten opzichte van 2020), maar 
ook de betalingskredieten (met 17, 8 %); 
verzoekt, in overeenstemming met het 
standpunt van het Parlement in eerste 
lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
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reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

Or. en

Amendement 2
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld tegen meisjes en 
vrouwen en huiselijk geweld”; verzoekt 
om de vastleggingskredieten in het kader 
van de begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en met een 
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reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

Or. en

Amendement 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
rechten en gendergelijkheid” en met een 

1. betreurt ten zeerste dat de 
voorgestelde vastleggingskredieten voor 
het programma “Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden” van in totaal 
90 600 000 EUR veel lager zijn dan 
aanvankelijk door het Parlement gevraagd; 
verzoekt, in overeenstemming met het 
standpunt van het Parlement in eerste 
lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
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nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

Or. en

Amendement 4
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd voor 
“Bevordering en bescherming van de 
waarden van de Unie” (120 000 000 EUR 
aan vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 

1. betreurt het dat de voorgestelde 
vastleggingskredieten voor het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” 
van in totaal 90 600 000 EUR veel lager 
zijn dan aanvankelijk door het Parlement 
gevraagd; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de 
vastleggingskredieten verhoogd worden tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuw 
begrotingsonderdeel wordt gecreëerd, 
genaamd “Waarden van de Unie” 
(120 000 000 EUR aan 
vastleggingskredieten); verzoekt, in 
overeenstemming met het met de Raad 
bereikte gedeeltelijke akkoord, om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Daphne”, te verhogen tot 
37 100 000 EUR, en om 27 300 000 EUR 
van dit bedrag te reserveren voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
door het creëren van een sublijn 
“Bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld”; verzoekt om de 
vastleggingskredieten in het kader van de 
begrotingslijn “Bevordering van de 
betrokkenheid van de burgers bij en hun 
participatie in het democratisch leven van 
de Unie” te verhogen tot 70 600 000 EUR, 
de benaming van de begrotingslijn 
“Bevordering van gelijkheid en rechten” te 
wijzigen in “Bevordering van gelijkheid, 
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rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

rechten en gendergelijkheid” en met een 
nieuwe sublijn 10 300 000 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld”;

Or. en

Amendement 5
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om 
begrotingslijnen te ontwikkelen voor het 
toekomstige Fonds voor asiel, migratie en 
integratie en het toekomstige instrument 
voor financiële steun voor grensbeheer en 
visa op basis van de specifieke 
doelstellingen van die fondsen, om de 
werkzaamheden van de 
begrotingsautoriteit in verband met de 
toetsing van de tenuitvoerlegging van de 
fondsen te vergemakkelijken, en ervoor te 
helpen zorgen dat de middelen eerlijk en 
op transparante wijze over de 
verschillende doelstellingen van het fonds 
worden verdeeld en meer duidelijkheid en 
transparantie te creëren ten aanzien van 
de manier waarop de middelen jaarlijks 
worden toegewezen; dringt aan op 
versterking van het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie door middel van 
een verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten met 14 % en door 
middel van versterking van de 
doelstellingen van het fonds met 
betrekking tot het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel, wettelijke migratie, 
integratie en solidariteit;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat 
onafhankelijke en goede 
onderzoeksjournalistiek essentieel is voor 
een goed functionerende democratie, 
omdat daarmee de burgers kunnen 
beschikken over deugdelijke en op feiten 
gebaseerde informatie en dus beter 
ingelicht zijn, desinformatie wordt 
tegengegaan, en misstanden en misdrijven 
aan het licht worden gebracht; benadrukt 
dat de journalistiek in heel Europa voor 
grote uitdagingen staat, waarvan het 
gebrek aan financiële middelen een van 
de grootste is, waardoor de 
onafhankelijkheid en het voortbestaan 
van de journalistiek in gevaar zijn; pleit 
voor ambitieuze 
financieringsprogramma’s binnen de 
Europese begroting op dit gebied;

Or. en

Amendement 7
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. pleit ervoor, in overeenstemming 
met het standpunt van het Europees 
Parlement in eerste lezing over het 
voorstel betreffende de oprichting van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie, 
vastgesteld op 13 maart 2019, een 
afzonderlijke begrotingslijn te creëren 
voor elke specifieke doelstelling van dit 
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fonds, om de transparantie te vergroten, 
passende financiering voor elke 
afzonderlijke doelstelling te waarborgen 
en een beter begrotingstoezicht mogelijk 
te maken;

Or. en

Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de 
begrotingslijnen in het kader van het 
AMIF gesplitst moeten worden om de 
transparantie over de wijze waarop de 
financiële middelen van het fonds worden 
toegewezen aan de verschillende 
doelstellingen van het fonds te vergroten;

Or. en

Amendement 9
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vindt het betreurenswaardig dat de 
middelen voor het Instrument voor 
grensbeheer en visa onevenredig worden 
verhoogd, terwijl andere begrotingslijnen, 
zoals rechten en waarden, minder 
middelen toegewezen krijgen, terwijl er 
steeds meer bewijzen zijn dat de 
grondrechten worden geschonden; pleit er 
daarom voor dat de toewijzing hiervoor 
weer wordt teruggebracht tot het niveau 
van 2020 en vraagt de Commissie om 
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gebruik te maken van haar bevoegdheden 
om ervoor te zorgen dat de EU-middelen 
worden ingezet op een manier waarbij de 
grondrechten ten volle worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 10
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat er met 
betrekking tot opsporings- en 
reddingsacties gekozen moet worden voor 
een meer op de lange termijn gerichte 
aanpak, die in de plaats moet komen van 
de huidige ad-hocbesluitvorming; pleit in 
dit verband daarom voor een nieuwe 
begrotingslijn voor een EU-opsporings- 
en reddingsfonds, om de lidstaten aan te 
sporen om materieel voor dergelijke acties 
beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 11
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de geringe stijging van 3 % 
van de vastleggings- en betalingskredieten 
van het Agentschap van de Europese Unie 
voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol); vraagt om 
aanvullende verhoging van de financiering 
van 10 400 000 EUR tot 17 100 000 EUR 

2. wijst op de geringe stijging van 3 % 
van de vastleggings- en betalingskredieten 
van het Agentschap van de Europese Unie 
voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol); vraagt om 
aanvullende verhoging van de financiering 
van 10 400 000 EUR tot 15 429 951 EUR 
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en 23 extra posten in de personeelsformatie 
van het Agentschap; benadrukt dat de 
gevraagde aanvullende financiering het 
Agentschap in staat zal stellen gelijke tred 
te houden met de voortdurend toenemende 
eisen van de lidstaten;

en 18 extra posten in de personeelsformatie 
van het Agentschap; is van oordeel dat de 
aanvullende middelen het Agentschap in 
staat moeten stellen om de opleidingen op 
het gebied van diversiteit te verbeteren en 
gelijke tred te houden met de eisen van de 
lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de geringe stijging 
(+ 0,5 %) van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het programma 
“Justitie”; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement over 
de financiële middelen voor het 
programma “Justitie” in de resolutie van 
het Europees Parlement van 14 november 
2018 over het meerjarig financieel kader 
2021-2027, om de financiering van dat 
programma in 2021 met in totaal 
6 800 000 EUR te verhogen tot 
50 500 000 EUR;

3. wijst op de geringe stijging 
(+ 0,5 %) van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het programma 
“Justitie”; verzoekt, in overeenstemming 
met het standpunt van het Parlement over 
de financiële middelen voor het 
programma “Justitie” in de resolutie van 
het Europees Parlement van 14 november 
2018 over het meerjarig financieel kader 
2021-2027, om de financiering van dat 
programma in 2021 met in totaal 
6 800 000 EUR te verhogen tot 
50 500 000 EUR; benadrukt dat Justitie 
een belangrijk onderdeel vormt van een 
veiligheidsunie zoals de voorzitter van de 
Europese Commissie die voorstaat, en dat 
de justitiële samenwerking versterkt moet 
worden met de hulp van de Europese 
JBZ-agentschappen, met name op het 
gebied van de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich zorgen over de 
verlaging (met 10,2 %) van de 
vastleggingskredieten voor het Fonds voor 
asiel en migratie (AMF) in een tijd waarin 
de druk op de nationale voor asiel 
bevoegde autoriteiten nog altijd groot is, 
er in lang niet alle gevallen sprake is van 
behoorlijke opvang van asielzoekers en er 
sprake is van grote achterstanden bij de 
afhandeling van asielprocedures; 
herinnert eraan dat het belangrijk is dat 
er voldoende financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel, dat er daadwerkelijk 
solidariteit getoond wordt ten opzichte van 
de lidstaten die de grootste stromen 
migranten en asielzoekers moeten 
opvangen en dat er gezorgd wordt voor 
doeltreffende en eerlijke asiel- en 
terugkeerprocedures; dringt aan op een 
verhoging van de vastleggingskredieten 
voor het AMF, in die zin dat het 
beschikbaar gestelde bedrag ten minste 
even hoog is als het bedrag voor 2020, 
namelijk 1 228 700 000 euro;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt ten zeerste dat er nog 
altijd mensen overlijden bij de oversteek 
over de Middellandse Zee omdat er 
onvoldoende capaciteit is voor 
opsporings- en reddingsacties; is van 
oordeel dat het de staten zijn die 
verantwoordelijk zijn voor opsporings- en 
reddingsacties en dat het uitvoeren van 
dergelijke acties niet aan niet-
overheidsactoren overgelaten mag 
worden; dringt er bij de Commissie op 
aan om zo spoedig mogelijk een fonds in 
het leven te roepen ter ondersteuning van 
de oprichting van een EU-opsporings en 
reddingsmissie voor het Middellandse 
Zeegebied;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de kleine 
verhoging van de financiering (+ 1,8 %) 
die wordt voorgesteld voor het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving niet zal volstaan om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
die voortvloeien uit het Statuut en de 
huurcontracten van het Centrum; benadrukt 
bovendien dat extra middelen moeten 
worden verstrekt aan het Centrum om zijn 
operationele capaciteit volledig te kunnen 
inzetten en doeltreffend te reageren op de 
meest recente ontwikkelingen van het 
drugsfenomeen, met inbegrip van de 
gevolgen van de Covid-19-uitbraak; 
verzoekt daarom de begroting van het 

4. is van mening dat de kleine 
verhoging van de financiering (+ 1,8 %) 
die wordt voorgesteld voor het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving niet zal volstaan om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
die voortvloeien uit het Statuut en de 
huurcontracten van het Centrum; benadrukt 
bovendien dat extra middelen moeten 
worden verstrekt aan het Centrum om zijn 
operationele capaciteit volledig te kunnen 
inzetten en doeltreffend te reageren op de 
meest recente ontwikkelingen van het 
drugsfenomeen, met inbegrip van de 
gevolgen van de Covid-19-uitbraak; wijst 
erop dat de verkoop van drugs in Europa 
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Centrum te verhogen tot 18 100 000 EUR; jaarlijks naar schatting 30 miljard euro 
opbrengt en dat er in 2019 100 ton 
cocaïne in beslag werd genomen; verzoekt 
daarom de begroting van het Centrum te 
verhogen tot 18 100 000 EUR;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat Europol wordt 
verzocht de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten te ondersteunen met meer 
analyses en operationele steun, 
instrumenten en innovatie op gebieden 
zoals terrorismebestrijding en -
financiering en de bestrijding van 
radicalisering en extremisme, 
migrantensmokkel, drugshandel en 
cybercriminaliteit en onlangs, op verzoek, 
nieuwe initiatieven heeft genomen, zoals 
het Europees Centrum voor financiële en 
economische criminaliteit en het 
innovatielab, waarvoor aanvullende 
financiering nodig is; wijst er voorts op dat 
uit de toename van criminele activiteiten 
tijdens de pandemie, zoals 
cyberaanvallen, cybercriminaliteit, 
kindermisbruik en -uitbuiting via internet 
en handel in namaakartikelen, en de 
opkomst van nieuwe criminele activiteiten 
in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld op het 
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gebied van milieucriminaliteit, blijkt dat 
criminelen een groot 
aanpassingsvermogen en een grote 
flexibiliteit hebben, en dat Europol zich 
dus ook snel moet kunnen aanpassen; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

Or. en

Amendement 17
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
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personeelsformatie van het Agentschap; personeelsformatie van het Agentschap; is 
van oordeel dat er voldoende middelen 
moeten worden toegewezen aan Europol 
om het in staat te stellen zich in te zetten 
voor de bestrijding van georganiseerde 
vermogenscriminaliteit; pleit ervoor dat 
Europol een nieuw centrum opzet ter 
bestrijding van georganiseerde 
vermogenscriminaliteit in Europa;

Or. en

Amendement 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; is met name bezorgd over het feit 
dat er niet meer personele middelen 
beschikbaar worden gesteld voor Europol, 
omdat daarmee de ontwikkeling van 
Europol en de operationele activiteiten in 
2021 in gevaar komen; herinnert eraan dat 
het Agentschap wordt verzocht meer 
operationele steun te verlenen aan de 
lidstaten en onlangs, op verzoek, nieuwe 
initiatieven heeft genomen, zoals het 
Europees Centrum voor financiële en 
economische criminaliteit en het 
innovatielab, waarvoor aanvullende 
financiering nodig is; verwacht dat de 
taken van het Agentschap in 2021 verder 
zullen worden uitgebreid met de komende 
herziening van het mandaat van het 
Agentschap; is daarom van mening dat het 
Agentschap in overeenstemming met zijn 
verzoek 184 900 000 EUR moet worden 
verstrekt; vraagt om 63 extra posten in de 
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personeelsformatie van het Agentschap;

Or. en

Amendement 19
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; is 
daarom van mening dat het Agentschap 
181 325 177 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 47 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

Or. en

Amendement 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen en het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd te 
laten; merkt op dat het Agentschap wordt 
verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en dat het 
onlangs nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 
voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab; merkt 
tevens op dat de taken van Europol in 
2021 wellicht verder zullen worden 
uitgebreid met de komende herziening van 
het mandaat van het Agentschap en 
herinnert eraan dat bij een eventuele 
uitbreiding van het mandaat van Europol 
ook de parlementaire controle moet 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 21
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen, terwijl het aantal 
statutaire personeelsleden ongewijzigd 
blijft; herinnert eraan dat het Agentschap 
wordt verzocht meer operationele steun te 
verlenen aan de lidstaten en onlangs, op 
verzoek, nieuwe initiatieven heeft 
genomen, zoals het Europees Centrum 

5. neemt kennis van het voorstel om 
de kredieten van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
met 11,5 % te verhogen; merkt op dat het 
Agentschap wordt verzocht meer 
operationele steun te verlenen aan de 
lidstaten en dat het onlangs nieuwe 
initiatieven heeft genomen, zoals het 
Europees Centrum voor financiële en 
economische criminaliteit en het 



AM\1211424NL.docx 19/35 PE655.893v01-00

NL

voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor 
aanvullende financiering nodig is; 
verwacht dat de taken van het Agentschap 
in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het 
mandaat van het Agentschap; is daarom 
van mening dat het Agentschap in 
overeenstemming met zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet worden verstrekt; 
vraagt om 63 extra posten in de 
personeelsformatie van het Agentschap;

innovatielab; is echter van oordeel dat het 
verhogen van de begroting van Europol 
geen prioriteit moet hebben en stelt voor 
om de begroting van Europol vast te 
stellen op hetzelfde niveau als de 
begroting van 2020; is van oordeel dat er 
pas aan het einde van het 
wetgevingsproces een besluit kan worden 
genomen over aanvullende financiering 
en over het aantal posten in verband met 
de komende herziening van het mandaat 
van Europol; herinnert eraan dat 
taakuitbreiding ook zal leiden tot 
aanvullende taken voor de EDPS;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en verzoekt 
om een aanzienlijke verhoging van de 
begroting voor 2021 tot 838 000 000 EUR, 
zodat het Agentschap zijn permanente 
korps kan opbouwen en opleiden en eigen 
uitrusting kan aanschaffen, waardoor het 
Agentschap succesvol kan worden ingezet 
en de lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen;

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
merkt op dat de COVID-19-uitbraak heeft 
laten zien in welke omvang grensbeheer 
van invloed is op allerlei gebieden, en niet 
alleen een rol speelt op het gebied van 
veiligheid en migratie, maar ook op het 
gebied van mobiliteit; wijst in dit verband 
op de belangrijke rol van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap (Frontex); 
betreurt dat het voorstel van de 
Commissie een lager bedrag behelst dan 
de in het financieel memorandum bij de 
verordening tot oprichting van het 
Agentschap voorziene begroting, omdat 
daardoor het vermogen van Frontex om 
tegen 2024 het permanent korps van de 
Europese grens- en kustwacht te 
realiseren, zoals de voorzitter van de 
Europese Commissie heeft verzocht, in 
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gevaar wordt gebracht; wijst erop dat er 
voor de aanwerving, opleiding en inzet 
van 10 000 grens- en kustwachten 
buitengewone middelen nodig zijn en dat 
dit bedrag niet kan worden verlaagd; 
verzoekt om een aanzienlijke verhoging 
van de begroting voor 2021 tot 
838 000 000 EUR, zodat het Agentschap 
zijn permanente korps kan opbouwen en 
opleiden en eigen uitrusting kan 
aanschaffen, waardoor het Agentschap 
succesvol en op korte termijn kan worden 
ingezet en de lidstaten operationeel kunnen 
worden ondersteund aan de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 23
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en verzoekt 
om een aanzienlijke verhoging van de 
begroting voor 2021 tot 838 000 000 EUR, 
zodat het Agentschap zijn permanente 
korps kan opbouwen en opleiden en eigen 
uitrusting kan aanschaffen, waardoor het 
Agentschap succesvol kan worden ingezet 
en de lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen;

6. wijst op de rol van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) 
bij de coördinatie en ontwikkeling van een 
Europees geïntegreerd grensbeheer; 
verzoekt daarom om een verhoging van de 
begroting voor 2021 tot 770 365 795 EUR, 
zodat het Agentschap zijn permanente 
korps kan opbouwen en opleiden en eigen 
uitrusting kan aanschaffen, waardoor het 
Agentschap succesvol kan worden ingezet 
en de lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen; 
benadrukt dat in het kader van de 
uitoefening van deze taak de 
grondrechten geëerbiedigd moeten 
worden; betreurt 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 eventuele extra middelen 
ook in te zetten om mensenlevens te 
redden op zee en om de capaciteit van de 
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toezichthouders voor de grondrechten van 
Frontex te versterken;

Or. en

Amendement 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en verzoekt 
om een aanzienlijke verhoging van de 
begroting voor 2021 tot 838 000 000 EUR, 
zodat het Agentschap zijn permanente 
korps kan opbouwen en opleiden en eigen 
uitrusting kan aanschaffen, waardoor het 
Agentschap succesvol kan worden ingezet 
en de lidstaten operationeel kunnen 
worden ondersteund aan de 
buitengrenzen;

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en 
herinnert eraan dat de begroting van 
Frontex de afgelopen jaren veel vaker 
aanzienlijk is verhoogd dan de begroting 
van andere agentschappen;

Or. en

Amendement 25
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en 

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
de toename van 
mensenrechtenschendingen aan de 
buitengrenzen van de EU; is van oordeel 
dat de aanzienlijke begroting die jaarlijks 
aan FRONTEX wordt toegewezen beter 
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verzoekt om een aanzienlijke verhoging 
van de begroting voor 2021 tot 
838 000 000 EUR, zodat het Agentschap 
zijn permanente korps kan opbouwen en 
opleiden en eigen uitrusting kan 
aanschaffen, waardoor het Agentschap 
succesvol kan worden ingezet en de 
lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen;

gebruikt kan worden om te voorzien in 
veilige en legale routes om naar de 
Europese Unie te komen en voor het 
opzetten van een pan-Europese 
opsporings- en reddingsoperatie, gericht 
op het redden van mensenlevens op zee;

Or. en

Amendement 26
Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
van het Schengengebied te waarborgen; 
wijst in dit verband op de belangrijke rol 
van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en verzoekt 
om een aanzienlijke verhoging van de 
begroting voor 2021 tot 838 000 000 EUR, 
zodat het Agentschap zijn permanente 
korps kan opbouwen en opleiden en eigen 
uitrusting kan aanschaffen, waardoor het 
Agentschap succesvol kan worden ingezet 
en de lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen;

6. benadrukt het belang van 
geïntegreerd grensbeheer om de werking 
en verdere integratie van het 
Schengengebied te waarborgen; wijst in dit 
verband op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(Frontex) en verzoekt om een aanzienlijke 
verhoging van de begroting voor 2021 tot 
838 000 000 EUR, zodat het Agentschap 
zijn permanente korps kan opbouwen en 
opleiden en eigen uitrusting kan 
aanschaffen, waardoor het Agentschap 
succesvol kan worden ingezet en de 
lidstaten operationeel kunnen worden 
ondersteund aan de buitengrenzen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt kennis van de verlaging van 
de vastleggingskredieten (met 5 %) en de 
verhoging van de betalingskredieten (met 
12 %) voor eu-LISA; wijst op de 
belangrijke rol van het Agentschap in het 
kader van de tenuitvoerlegging en het 
operationeel beheer van grootschalige IT-
systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht (EES, Etias, Ecris-
TCN, Eurodac, VIS, SIS) en bij het 
mogelijk maken van interoperabiliteit van 
deze systemen met het oog op een snellere 
en betrouwbaardere gegevensverstrekking 
aan autoriteiten voor grensbeheer en 
rechtshandhaving; betreurt dat in het 
voorstel van de Commissie het verzoek 
van eu-LISA met betrekking tot de 
personeelsformatie niet wordt 
gehonoreerd; verzoekt om toekenning van 
middelen voor 14 extra personeelsleden 
ter ondersteuning van de beveiliging van 
informatienetwerken en databanken, het 
project met betrekking tot de uitbreiding 
van de operationele locaties van het 
Agentschap en de activiteiten van de raad 
van bestuur;

Or. en

Amendement 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat Europol een 
belangrijke rol speelt bij het waarborgen 
van de veiligheid van de EU-burgers en 
als het gaat om de ondersteuning van 
nationale rechtshandhavingsautoriteiten 
bij hun inspanningen om de steeds 
veranderende veiligheidsdreigingen het 
hoofd te bieden; wijst erop dat de COVID-
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19-crisis van invloed is geweest op de 
georganiseerde misdaad in Europa, in die 
zin dat bepaalde vormen van criminaliteit, 
zoals seksuele uitbuiting van kinderen via 
internet en handel in namaakartikelen, 
zijn toegenomen; wijst erop dat in het 
kader van de inspanningen voor 
economisch herstel na de COVID-crisis 
de grootst mogelijke waakzaamheid 
geboden is om infiltratie van criminelen 
in de legale economie te voorkomen en 
bestrijden; is van oordeel dat de EU-
agentschappen en organen, zoals 
Europol, het EOM, Eurojust en OLAF, in 
het kader van een gecoördineerde EU-
aanpak een bijdrage kunnen leveren aan 
de bestrijding van georganiseerde 
misdaad en de voorkoming van mogelijke 
fraude in het kader van het EU-
herstelplan;

Or. en

Amendement 29
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. pleit voor een nieuwe 
begrotingslijn ter ondersteuning van 
opsporings- en reddingsoperaties om de 
toegang tot internationale bescherming te 
waarborgen, in overeenstemming met de 
verplichtingen die de lidstaten zijn 
aangegaan op het gebied van de 
mensenrechten en het zeerecht, zoals de 
eerbiediging van het recht op leven en het 
beginsel van niet-uitzetting of -
terugleiding;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 
met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
verder zal toenemen; herinnert eraan dat 
het EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021; 
benadrukt dat een aanzienlijke verhoging 
van de financiering tot 55 000 000 EUR 
nodig zal zijn om het EOM in staat te 
stellen te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om een enorme hoeveelheid 
documenten te vertalen die aan rechters op 
nationaal niveau worden toegezonden, en 
het EOM te voorzien van de gevraagde 140 
gedelegeerde Europese aanklagers en 219 
personeelsleden;

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 
met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
ten gevolge van de algehele toename van 
de financiële belangen van de EU in het 
kader van het volgende MFK en het 
herstelplan verder zal toenemen tot 3700 
zaken in 2027; herinnert eraan dat het 
EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met grote 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021 en 
van het feit dat er slechts middelen 
beschikbaar worden gesteld voor de helft 
van het aantal personeelsleden waar het 
EOM om had verzocht; is van oordeel dat 
het vermogen van het nieuwe agentschap 
om zijn taken op te nemen en invulling te 
geven aan zijn mandaat in aanzienlijke 
mate wordt aangetast en benadrukt dat een 
aanzienlijke verhoging van de financiering 
tot 55 000 000 EUR nodig zal zijn om het 
EOM in staat te stellen te voldoen aan zijn 
wettelijke verplichting om een enorme 
hoeveelheid documenten te vertalen die 
aan rechters op nationaal niveau worden 
toegezonden, en het EOM te voorzien van 
de gevraagde 140 gedelegeerde Europese 
aanklagers en 219 personeelsleden;

Or. en

Amendement 31
Karlo Ressler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 
met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
verder zal toenemen; herinnert eraan dat 
het EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021; 
benadrukt dat een aanzienlijke verhoging 
van de financiering tot 55 000 000 EUR 
nodig zal zijn om het EOM in staat te 
stellen te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om een enorme hoeveelheid 
documenten te vertalen die aan rechters op 
nationaal niveau worden toegezonden, en 
het EOM te voorzien van de gevraagde 140 
gedelegeerde Europese aanklagers en 219 
personeelsleden;

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 
met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
verder zal toenemen; herinnert eraan dat 
het EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021; 
benadrukt dat een aanzienlijke verhoging 
van de financiering tot 55 000 000 EUR 
nodig zal zijn om het EOM in staat te 
stellen te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om een enorme hoeveelheid 
documenten te vertalen die aan rechters op 
nationaal niveau worden toegezonden, om 
de kosten van aanwerving van personeel 
en overige personeelskosten te dekken, 
met name in verband met de 
veiligheidsinfrastructuur, en het EOM te 
voorzien van de gevraagde 140 
gedelegeerde Europese aanklagers en 219 
personeelsleden;

Or. en

Amendement 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 

7. neemt kennis van de raming van het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat 
het in zijn eerste operationele jaar 
informatie zal verwerken die overeenkomt 
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met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
verder zal toenemen; herinnert eraan dat 
het EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021; 
benadrukt dat een aanzienlijke verhoging 
van de financiering tot 55 000 000 EUR 
nodig zal zijn om het EOM in staat te 
stellen te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om een enorme hoeveelheid 
documenten te vertalen die aan rechters op 
nationaal niveau worden toegezonden, en 
het EOM te voorzien van de gevraagde 140 
gedelegeerde Europese aanklagers en 219 
personeelsleden;

met 4 300 zaken en 2 000 onderzoeken; 
verwacht dat de werklast de komende jaren 
verder zal toenemen; herinnert eraan dat 
het EOM een openbaar ministerie is met 
bindende bevoegdheden; neemt met 
bezorgdheid kennis van het lage 
financieringsniveau dat is voorgesteld in de 
ontwerpbegroting van de EU voor 2021; 
benadrukt dat een aanzienlijke verhoging 
van de financiering tot 55 500 000 EUR 
nodig zal zijn om het EOM in staat te 
stellen te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om een enorme hoeveelheid 
documenten te vertalen die aan rechters op 
nationaal niveau worden toegezonden, en 
het EOM te voorzien van de gevraagde 140 
gedelegeerde Europese aanklagers en 219 
personeelsleden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat het herstelplan 
criminelen kansen biedt om inkomsten te 
genereren en middelen te ontvreemden die 
bedoeld zijn om de werkgelegenheid in 
Europa op peil te houden en de Europese 
legale economie te ondersteunen; is van 
oordeel dat de inspanningen ter 
bestrijding van fraude met de begroting 
van de EU, corruptie, witwasprakijken en 
financiering van criminele activiteiten in 
2021 geïntensiveerd moeten worden; wijst 
er in dit verband op dat de Europese JBZ-
agentschappen, met name Europol, het 
EOM, Cepol, OLAF en Eurojust, moeten 
kunnen beschikken over een passende 
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begroting;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is ingenomen met de nieuwe 
strategie voor de veiligheidsunie, die door 
de Commissie op 24 juli werd 
gepubliceerd en die zich richt op de 
bescherming van kritieke infrastructuur 
en de bestrijding van cybercriminaliteit in 
het kader van de aanpak van hybride 
dreigingen en georganiseerde misdaad; 
neemt tevens kennis van de actieplannen 
die de Commissie heeft gepresenteerd 
tegen seksueel misbruik van kinderen 
online, vuurwapens en drugs; is daarom 
van mening dat er in de begroting van de 
Unie en voor de Europese JBZ-
agentschappen voldoende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld om 
deze doelstellingen te bereiken;

Or. en

Amendement 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 

9. betreurt ten zeerste de verlaging 
van de begroting van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
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verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 
benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften;

(FRA) met 0,4 %; dringt erop aan de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot ten minste het 
bedrag waarom het FRA in eerste 
instantie heeft verzocht (24 600 000 EUR) 
en tevens rekening te houden met de 
aanzienlijke extra inspanningen die het 
Bureau heeft verricht om tijdens de 
COVID-19-pandemie de gevolgen van de 
pandemie op het gebied van de 
grondrechten nauwlettend te volgen; 
betreurt dat de begroting voor het FRA de 
afgelopen jaren nauwelijks is gestegen en 
wijst erop dat dit ten koste kan gaan van 
de kwaliteit van de werkzaamheden van 
het FRA, waarvan gebleken is dat zij van 
grote waarde zijn voor het EU-beleid; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 
benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften;

Or. en

Amendement 36
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 
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benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften;

benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften; vindt het belangrijk om het 
Bureau bij zijn respons op de COVID-19-
crisis te ondersteunen, onder meer als het 
gaat om eerlijke technologieën ter 
bescherming van de volksgezondheid, 
huiselijk geweld, ouderen, Roma en 
migratie en asiel, en met name in het licht 
van een mogelijke tweede golf in de loop 
van 2021;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 
benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften;

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee 
AD6-posten en twee arbeidscontractanten 
van de functiegroep IV aan de 
personeelsformatie van het Bureau; 
benadrukt dat het Bureau zonder 
toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften, met name op het gebied van de 
bestrijding van discriminatie en racisme, 
de verdediging van het recht op 
gegevensbescherming en de grondrechten 
van mensen, onder meer aan de 
buitengrenzen, de bescherming van 
migranten en vluchtelingen en de 
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ondersteuning van rechtvaardigheid en de 
rechten van slachtoffers;

Or. en

Amendement 38
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 24 600 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van twee AD6-
posten en twee arbeidscontractanten van de 
functiegroep IV aan de personeelsformatie 
van het Bureau; benadrukt dat het Bureau 
zonder toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften;

9. betreurt de verlaging van de 
begroting van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten met 0,4 %; 
verzoekt in plaats daarvan om de 
vastleggings- en betalingskredieten van het 
Bureau te verhogen tot 26 679 000 EUR; 
dringt aan op de toevoeging van zes AD6-
posten en twee arbeidscontractanten van de 
functiegroep IV aan de personeelsformatie 
van het Bureau; benadrukt dat het Bureau 
zonder toereikende financiële en personele 
middelen mogelijk niet in staat is projecten 
uit te voeren die inspelen op vastgestelde 
behoeften en naar behoren toezicht te 
houden op de grondrechten in de EU;

Or. en

Amendement 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. acht de voorgestelde verhoging van 
de kredieten voor het Agentschap van de 
Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) 

10. acht de voorgestelde verhoging van 
de kredieten voor het Agentschap van de 
Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) 
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onvoldoende, in het licht van de 
uitdagingen waarmee het Agentschap 
wordt geconfronteerd wat betreft de 
digitalisering en de voortdurend 
toenemende werklast; verzoekt het 
Agentschap te voorzien van 17 extra 
posten en zijn begroting 
dienovereenkomstig te verhogen tot 
43 800 000 EUR;

onvoldoende, in het licht van de 
uitdagingen waarmee het Agentschap 
wordt geconfronteerd wat betreft de 
digitalisering en de voortdurend 
toenemende werklast; verzoekt het 
Agentschap te voorzien van 21 extra 
posten en zijn begroting 
dienovereenkomstig te verhogen tot 
43 800 000 EUR;

Or. en

Amendement 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. acht de voorgestelde verhoging van 
de kredieten voor het Agentschap van de 
Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) 
onvoldoende, in het licht van de 
uitdagingen waarmee het Agentschap 
wordt geconfronteerd wat betreft de 
digitalisering en de voortdurend 
toenemende werklast; verzoekt het 
Agentschap te voorzien van 17 extra 
posten en zijn begroting 
dienovereenkomstig te verhogen tot 
43 800 000 EUR;

10. acht de voorgestelde verhoging van 
de kredieten voor het Agentschap van de 
Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) 
onvoldoende, in het licht van de 
uitdagingen waarmee het Agentschap 
wordt geconfronteerd wat betreft de 
voortdurend toenemende werklast; 
verzoekt het Agentschap te voorzien van 
17 extra posten en zijn begroting 
dienovereenkomstig te verhogen tot 
43 800 000 EUR;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 11



AM\1211424NL.docx 33/35 PE655.893v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

11. is ingenomen met de voorgestelde 
verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; herinnert eraan dat het Bureau 
van plan is om in de nieuwe 
programmeringsperiode hetzelfde niveau 
van personeel te behouden als gevraagd 
voor 2021, maar benadrukt dat extra 
personeel nodig zal zijn als de nieuwe 
verordening inzake het Asielagentschap 
van de Europese Unie vastgesteld wordt; 
benadrukt dat het extra personeel de 
activiteiten in het veld, de ontwikkeling en 
de verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische 
instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken.

11. is ingenomen met de voorgestelde 
verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; herinnert eraan dat het Bureau 
van plan is om in de nieuwe 
programmeringsperiode hetzelfde niveau 
van personeel te behouden als gevraagd 
voor 2021, maar benadrukt dat extra 
personeel nodig zal zijn als de nieuwe 
verordening inzake het Asielagentschap 
van de Europese Unie vastgesteld wordt; 
herinnert eraan dat de operationele 
activiteiten van het EASO in verband met 
de aanpak van de migratiecrisis en de 
ondersteuning van de lidstaten bij de 
opvang van asielzoekers en de 
behandeling van asielprocedures, met 
name in EU-hotspotgebieden, aanzienlijk 
zijn toegenomen; wijst erop dat het EASO 
ook diverse nieuwe taken heeft gekregen 
op het gebied van ontscheping en 
herplaatsing; benadrukt dat het extra 
personeel de activiteiten in het veld, de 
ontwikkeling en de verstrekking van 
opleidingen, informatie en analyses, 
praktische instrumenten, bestuurlijke 
activiteiten en administratieve functies zal 
versterken, terwijl de druk op de migratie- 
en asielstelsels in de EU nog altijd hoog 
is.

Or. en

Amendement 42
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. is ingenomen met de voorgestelde 
verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; herinnert eraan dat het Bureau 
van plan is om in de nieuwe 
programmeringsperiode hetzelfde niveau 
van personeel te behouden als gevraagd 
voor 2021, maar benadrukt dat extra 
personeel nodig zal zijn als de nieuwe 
verordening inzake het Asielagentschap 
van de Europese Unie vastgesteld wordt; 
benadrukt dat het extra personeel de 
activiteiten in het veld, de ontwikkeling en 
de verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische 
instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken.

11. is ingenomen met de voorgestelde 
verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; herinnert eraan dat het Bureau 
van plan is om in de nieuwe 
programmeringsperiode hetzelfde niveau 
van personeel te behouden als gevraagd 
voor 2021, maar benadrukt dat extra 
personeel nodig zal zijn als de nieuwe 
verordening inzake het Asielagentschap 
van de Europese Unie vastgesteld wordt; 
benadrukt dat het extra personeel de 
activiteiten in het veld, de ontwikkeling en 
de verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische 
instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken; 
wijst er evenwel op dat ngo’s uiting 
hebben gegeven aan hun bezorgdheid 
over ondervragingspraktijken van EASO-
personeelsleden en stelt voor om een 
reserve te creëren om ervoor te zorgen dat 
het EASO waarborgen invoert om te 
voorkomen dat personeelsleden zich bij de 
operationele ondersteuning van de 
lidstaten schuldig maken aan 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 43
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is ingenomen met de voorgestelde 11. is ingenomen met de voorgestelde 



AM\1211424NL.docx 35/35 PE655.893v01-00

NL

verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; herinnert eraan dat het 
Bureau van plan is om in de nieuwe 
programmeringsperiode hetzelfde niveau 
van personeel te behouden als gevraagd 
voor 2021, maar benadrukt dat extra 
personeel nodig zal zijn als de nieuwe 
verordening inzake het Asielagentschap 
van de Europese Unie vastgesteld wordt; 
benadrukt dat het extra personeel de 
activiteiten in het veld, de ontwikkeling en 
de verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische 
instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken.

verhoging van de vastleggings- en 
betalingskredieten van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken met 
16,5 %, maar betreurt het dat het aantal 
posten in de personeelsformatie niet 
dienovereenkomstig is verhoogd; verzoekt 
daarom om de personeelsformatie van het 
Bureau met nog eens 50 posten te 
versterken; benadrukt dat extra personeel 
nodig zal zijn als de nieuwe verordening 
inzake het Asielagentschap van de 
Europese Unie vastgesteld wordt; 
benadrukt dat het extra personeel de 
activiteiten in het veld, de ontwikkeling en 
de verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische 
instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken.

Or. en

Amendement 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de lidstaten genderbudgettering toe te 
passen op alle overheidsuitgaven; brengt 
in herinnering dat genderbudgettering 
integraal deel moet uitmaken van alle 
stadia van de begrotingsprocedure;

Or. en


