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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van EU-LISA een correcte 

weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2014, en dat zijn 

transacties wettig en regelmatig zijn; 

2. betreurt het ontbreken van betrouwbare en volledige informatie over de totale 

uitvoeringskosten van de IT-systemen SIS II, VIS en EURODAC; merkt op dat de kosten 

van SIS II acht maal hoger lagen dan de geraamde kosten en dat de oplevering ervan zes 

jaar vertraging opliep, en erkent daarbij de beperkte verantwoordelijkheid van het 

Agentschap op dit gebied omdat het eind 2012 operationeel is geworden; verzoekt om een 

volledig verslag van EU-LISA, met de hulp van de Commissie, over de totale 

uitvoeringskosten en de ontwikkeling van software-applicaties; 

3.  is zeer bezorgd over het hoge annuleringspercentage (26 %) van de in 2014 overgedragen 

vastleggingskredieten; is daarom verheugd dat het Agentschap het belang van het 

verbeteren van het eigen begrotingsbeheer heeft erkend; benadrukt hoe belangrijk het is 

dat de overdracht van vastleggingen in de begroting in de toekomst wordt beperkt, maar 

erkent dat overdrachten in sommige gevallen kunnen worden verklaard door het 

meerjarige karakter van de activiteiten, aanbestedingsprocedures of projecten; verzoekt 

het Agentschap zijn begrotingsplanning en beheer van personele middelen te blijven 

verbeteren, net zoals in 2015 (9 %); 

4. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over noodzakelijke verbeteringen in 

het kader van de interne controle en het begrotingsbeheer;  

5. neemt kennis van de uitgebreide reactie van het Agentschap op de opmerkingen van de 

Rekenkamer en van de gedane toezeggingen die zullen bijdragen tot een verbeterde 

controle van de begrotingsuitvoeringscyclus; 

6. betreurt dat het Agentschap geen gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van het 

Parlement van vorig jaar om beleid te ontwikkelen voor de preventie van en omgang met 

belangenconflicten; dringt er bij het Agentschap op aan dit op te lossen en de cv's en 

belangenverklaringen te publiceren waartoe het Parlement vorig jaar heeft opgeroepen, 

overeenkomstig de richtsnoeren die de Commissie in december 2013 heeft gepubliceerd; 

verzoekt het Agentschap niet alleen deze beleidslijnen, maar ook de cv's en 

belangenverklaringen (in plaats van verklaringen dat er geen sprake is van een 

belangenconflict) van zijn directeur, de voorzitter van de raad van bestuur, de raad van 

bestuur en nationale deskundigen goed te keuren en openbaar te maken; 

7. raadt het Agentschap aan om, gezien het gebrek aan transparantie, een omvattend 

organisatieschema met en de namen en functies van zijn gehele personeelsbestand 

openbaar te maken; neemt kennis van de publicatie van de gedragscode, waarin een aantal 

bepalingen inzake belangenconflicten is opgenomen, en merkt op dat onlangs een 

actieplan en een strategie inzake fraudebestrijding zijn vastgesteld; wijst met nadruk op de 
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dringende behoefte aan duidelijke, bindende interne regels voor de preventie van en 

omgang met belangenconflicten en procedures inzake klokkenluiders en "draaideur"-

constructies; is in afwachting van de volledige tenuitvoerlegging van deze regels en 

verwacht, afgaand op de verklaring van het Agentschap, dat deze tenuitvoerlegging 

uiterlijk eind 2016 een feit zal zijn; 
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