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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. is verheugd dat de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 

("het Agentschap") op alle materiële punten een getrouw beeld geven van zijn financiële 

situatie per 31 december 2015, en dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn; merkt 

op dat de kosten voor voorgefinancierde diensten in verband met maritiem toezicht met 

1 723 336 EUR onderschat zijn; betreurt het dat deze onderschatting heeft geleid tot een 

materieel onjuiste voorstelling in de balans van het Agentschap; is verheugd dat het 

Agentschap heeft toegezegd om de procedure voor de kostenraming te verbeteren; 

2. wijst op het hoge percentage overgedragen vastleggingskredieten voor administratieve 

(titel II, 38 %) en operationele uitgaven (titel III, 35 %); neemt er nota van dat het 

Agentschap heeft toegezegd om zijn procedures voor financieel en budgettair beheer 

verder te verbeteren; merkt op dat de belangrijkste reden voor de hoge overdrachten onder 

titel II de IT-contracten zijn die na het einde van het jaar doorlopen, terwijl dat voor 

titel III het meerjarige karakter van de activiteiten van het Agentschap is; 

3. betreurt het dat niet alle leden van de raad van bestuur hun verbintenisverklaring aan het 

Agentschap openbaar hebben gemaakt; vraagt de Bulgaarse, Belgische, Franse, Noorse en 

Zweedse leden van de raad van bestuur en de Commissie hun verbintenisverklaring aan te 

vullen en openbaar te maken; betreurt het dat niet alle leden van de raad van bestuur een 

afzonderlijke en volledige belangenverklaring hebben afgelegd; betreurt het dat de 

uitvoerend directeur zijn belangenverklaring niet openbaar heeft gemaakt; vraagt de 

uitvoerend directeur zijn belangenverklaringen openbaar te maken en te zorgen voor een 

onafhankelijke verificatie daarvan, teneinde belangenconflicten te voorkomen en te 

beheersen; herhaalt dat transparantie essentieel is om het vertrouwen van de burger te 

behouden; vraagt het Agentschap duidelijke regels met betrekking tot de bescherming van 

klokkenluiders en "draaideur"-constructies vast te stellen; 

4. herhaalt dat het Agentschap zijn grondrechtenfunctionaris voldoende middelen en 

personeel ter beschikking moet stellen voor het opzetten van een klachtenmechanisme en 

de verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de strategie voor toezicht op en het 

waarborgen van de bescherming van de grondrechten; 

5. betreurt het dat het Agentschap afschrijvingskosten heeft vergoed voor een vaartuig 

waarvan de gebruiksduur al overschreden was; merkt op dat het Agentschap alleen de 

betalingen van 2015 heeft teruggevorderd; neemt kennis van de verklaring van het 

Agentschap dat deze kosten volgens het evenredigheidsbeginsel zijn teruggevorderd; wijst 

op het risico van dubbele financiering van de vergoeding van vaartuigen en 

brandstofverbruik in het kader van "Commissie ISF Grenzen" en "gezamenlijke Frontex-

operaties"; merkt op dat de regels voor kostenvergoeding ingewikkeld zijn en voor elke 

lidstaat anders worden berekend; moedigt het Agentschap aan om waar mogelijk 

vereenvoudigde kostenopties te gebruiken en naast subsidies andere 

financieringsmechanismen te gebruiken om de kosteneffectiviteit te verbeteren; 
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6. neemt met bezorgdheid kennis van het grote aantal lopende corrigerende maatregelen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer in 2012, 2013 en 2014 over de 

aanwervingsprocedures, de zetelovereenkomst, de door de samenwerkende landen 

gedeclareerde uitgaven en de bijdragen van met de Schengenruimte geassocieerde landen; 

vraagt het Agentschap om in de loop van 2017 zoveel mogelijk corrigerende maatregelen 

af te ronden; 

7. betreurt het dat de Rekenkamer in zijn Speciaal verslag nr. 12/2016 concludeert dat het 

Agentschap geen adequaat beleid inzake belangenconflicten heeft vastgesteld voor de 

personeelsleden in de onderhandelingsteams; vraagt het Agentschap een formeel beleid 

inzake belangenconflicten vast te stellen voor externe deskundigen, intern personeel en 

leden van de raad van bestuur die betrokken zijn bij de selectie en gunning van subsidies, 

rekening houdend met het gecumuleerde effect van verscheidene kleine 

belangenconflicten en de vaststelling van doeltreffende risicobeperkende maatregelen; 

8. is verheugd dat het Agentschap in 2015 meer dan 250 000 mensen op zee heeft helpen 

redden; is verheugd dat de zoek- en reddingscapaciteit van het Agentschap na de tragische 

gebeurtenissen in het voorjaar van 2015 is vergroot; is ingenomen met de ondertekening 

van een belangrijke overeenkomst inzake maritiem toezicht met de EUNAVFOR Med-

operatie in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid; 

9. is ingenomen met de ondersteuning die aan de nationale autoriteiten in hotspots is 

geboden met betrekking tot de identificatie en registratie van migranten, met terugkeer 

verband houdende activiteiten en de interne veiligheid van de Unie; is verheugd over de 

ondertekening van een overeenkomst met Europol over operationele samenwerking om 

grensoverschrijdende misdaad en migrantensmokkel te ontmoedigen; vraagt om verdere 

en effectievere samenwerking met Europol en andere agentschappen op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken. 
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