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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. 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”;

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 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; 

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; 

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 Centrum te verhogen tot 18 100 000 EUR; 

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 
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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;

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;

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; 

8. is bang dat de aanzienlijke bezuinigingen die zijn voorgesteld voor het programma 
inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen 
valsemunterij (het Pericles IV-programma) het succes van het programma als geheel in 
gevaar zouden brengen; is van mening dat de financiering voor 2021 moet worden 
verhoogd tot 950 000 EUR om ervoor te zorgen dat het programma een zinvolle 
bijdrage kan leveren aan de bestrijding van eurovalsemunterij en daarmee verband 
houdende fraude;

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; 

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 
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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; 

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.


