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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. verwelkomt de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekeningen van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken ("het EASO") een correcte weergave zijn van de 

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

en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat het EASO slechts 93,7 % van zijn goedgekeurde begroting heeft vastgelegd 

en dat 36,9 % van de vastgelegde kredieten werd overgedragen voor administratieve 

uitgaven; wijst erop dat deze suboptimale cijfers geen afspiegeling vormen van structurele 

problemen in het EASO; neemt kennis van de toename van het personeel en de begroting 

van het EASO in 2015 vanwege zijn belangrijke rol om de lidstaten bij te staan, met name 

via noodhulp; roept het EASO op tot het tijdiger verrichten van betalingen in 

overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad1; is ingenomen met de goedkeuring van een nieuw beleid voor de 

aanwerving van tijdelijk personeel en arbeidscontractanten, dat tegemoetkomt aan de 

meeste kwesties die de Rekenkamer in eerdere controles heeft geïdentificeerd; 

3. wijst met zorg op het hoge aantal openstaande kwesties en lopende corrigerende 

maatregelen naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer in 2012, 2013 en 

2014 met betrekking tot aanwervingsprocedures, achterstallige betalingen, het hoge 

personeelsverloop en vergoeding van kosten; verzoekt het EASO om in de loop van 2017 

zoveel mogelijk corrigerende maatregelen af te ronden; 

4. herinnert eraan dat in 2015 een recordaantal van bijna 1 400 000 aanvragen voor 

internationale bescherming is ingediend; wijst erop dat het EASO aanzienlijke 

inspanningen heeft geleverd om de activiteiten uit te voeren die aan het EASO zijn 

toegewezen in het kader van de Europese migratieagenda, met name met betrekking tot de 

ontwikkeling van de "hotspots"-aanpak; wijst op de inspanningen van het EASO om de 

migratiecrisis te beheren; dringt er bij het EASO op aan bij de kwijtingsautoriteit een 

hervormingsplan in te dienen om zijn prestatieparameters op het gebied van begroting en 

beheer te verbeteren; 

5. moedigt in het bijzonder de ondersteuning en praktische samenwerking aan op het gebied 

van kwesties in verband met asielzoekende kinderen, met inbegrip van niet-begeleide 

minderjarigen; is ingenomen met de lancering van het EASO-netwerk betreffende de 

activiteiten voor kinderen; 

6. dringt er bij het EASO op aan het jaarverslag van de Rekenkamer naast zijn jaarlijks 

activiteitenverslag openbaar te maken; dringt er bij het EASO op aan een beleid en een 

praktische handleiding vast te stellen ten aanzien van institutioneel beheer alsook ten 

                                                 
1  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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aanzien van het voorkomen van belangenconflicten; verzoekt het EASO interne bindende 

regels vast te stellen voor de bescherming van klokkenluiders, overeenkomstig artikel 22 

ter van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, dat op 1 januari 2014 in 

werking is getreden; 

7. is ingenomen met de uitstekende resultaten van het Bureau, onder meer de organisatie van 

meer dan 117 bijeenkomsten en workshops, de opleiding van 3 764 nationale 

personeelsleden, de herplaatsing van 272 personen en de raadpleging van meer dan 100 

organisaties uit het maatschappelijk middenveld; wijst op de resultaten van de 

onafhankelijke audit van Ernst & Young en de toezegging van het EASO om 

dienovereenkomstig een actieplan te ontwikkelen; is het ermee eens dat het EASO beter 

moet communiceren over de gevolgen en de impact van zijn activiteiten; is ingenomen 

met de ontwikkeling van een betere webinterface voor documenten in verband met het 

land van herkomst; wijst erop dat er aan het einde van 2015 17 000 van dergelijke 

documenten via het webportaal waren gelinkt; 

8. betreurt dat enkele leden van de raad van bestuur uit Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische 

Republiek, Griekenland en Ierland onvolledige belangenverklaringen hebben 

gepubliceerd; betreurt dat de leden van de raad van bestuur uit Kroatië, Letland, 

Litouwen, Polen en Slovenië helemaal geen belangenverklaringen hebben gepubliceerd; 

wijst er eens te meer op dat het voorkomen en beheren van belangenconflicten van 

essentieel belang is voor de gezondheid van de organisatie; benadrukt dat transparantie 

van cruciaal belang is om het vertrouwen van de EU-burgers in de instellingen van de 

Unie te waarborgen; 
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