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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. juicht het toe dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten (het "Bureau") een correcte weergave zijn van de 

financiële stand van zaken op 31 december 2015, en dat zijn verrichtingen wettig en 

regelmatig zijn; 

2. is verheugd over het uitermate geringe aantal overdrachten (minder dan 2 %) en de zeer 

hoge benutting van de Uniesubsidies (99 %); deelt de opvatting dat dit getuigt van goede 

planning en goed beheer; neemt er nota van dat het aantal overdrachten bij 

vastleggingskredieten weliswaar hoog was (70 %), maar stelt vast dat dit het resultaat is 

van de aard van de activiteiten van het "Bureau", dat wil zeggen het verrichten van studies 

over periodes van meerdere maanden, en soms meer dan één jaar; 

3. juicht het toe dat het "Bureau" zich in 2015 sterk heeft gericht op kwesties op het gebied 

van de grondrechten voor vluchtelingen en migranten die naar de Unie zijn gekomen, 

zoals met name blijkt uit het advies van het "Bureau" over de grondrechten in de hotspots 

in Griekenland en Italië; neemt er nota van dat het "Bureau" met name veel meer aandacht 

heeft besteed aan de immigratie en de integratie van migranten, en visa, en grenscontrole 

en asielprocedures; 

4. is ingenomen met het feit dat het "Bureau" in 2015 zijn onderzoek naar de situatie van de 

Roma in de Unie heeft voortgezet, en zo heeft bijgedragen aan het toezicht op de 

doeltreffendheid en de tekortkomingen van het integratiebeleid van de Unie en van de 

lidstaten; is met name ingenomen met de op onderzoek gebaseerde beleidsaanbevelingen 

van het "Bureau" met betrekking tot de succesvolle bestrijding van zigeunerhaat en de 

strijd voor de sociale integratie van de Roma; 

5. betreurt dat het mandaat van het "Bureau" zijn rol ter ondersteuning van de grondrechten 

nog steeds beperkt; benadrukt dat het "Bureau" de mogelijkheid moet hebben op eigen 

initiatief adviezen over wetgevingsvoorstellen uit te brengen en dat zijn opdracht moet 

worden uitgebreid tot alle gebieden van de uit hoofde van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten, met inbegrip van bijvoorbeeld 

kwesties van politiële en justitiële samenwerking; 

6. is ingenomen met de degelijke resultaten van het "Bureau"; stelt vast dat het 

60 evenementen heeft georganiseerd in het kader waarvan het belangrijke partners en 

belanghebbenden bijeen heeft gebracht om over grondrechtenkwesties op verschillende 

thematische gebieden te discussiëren; stelt vast dat het "Bureau" met zijn expertise aan 

240 presentaties en hoorzittingen heeft deelgenomen, en dat het zijn onderzoek in 

32 rapporten en papers heeft neergeschreven; herinnert aan het feit dat het "Bureau" 122 

adviezen heeft opgesteld in reactie op verzoeken van de lidstaten, Unie-instellingen en 

andere internationale organisaties; is voorts verheugd over de proactieve benadering van 

het Europees Parlement; 
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7. juicht het toe dat het "Bureau" zich er voor blijft inspannen zijn bevindingen op een 

toegankelijke manier via de sociale media voor een breed publiek openbaar te maken; 

hamert op het belang van het verder verspreiden van het werk van het "Bureau" via 

online-platforms. 

8. verzoekt het "Bureau" interne bindende regels voor de bescherming van klokkenluiders 

vast te stellen overeenkomstig artikel 22 quater van het Statuut van de ambtenaren, dat op 

1 januari 2014 in werking is getreden; 

9. pleit voor de opneming van de voorgestelde nieuwe thematische werkterreinen politiële 

samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken in het nieuwe meerjarig financieel 

kader, waarover momenteel wordt onderhandeld; wijst er in het bijzonder op dat politiële 

samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken met de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon een deel van het recht van de Unie zijn geworden en bijgevolg 

onder het takenpakket van het "Bureau" vallen. 
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