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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at det endelige årsregnskab for alle 

agenturer på området retlige og indre anliggender (RIA-agenturer) giver et retvisende 

billede af deres finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at deres transaktioner er 

lovlige og formelt rigtige; bemærker imidlertid, at Revisionsretten for Det Europæiske 

Asylstøttekontors (EASO) vedkommende afgav en revisionserklæring med forbehold på 

grund af manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb, idet andelen af 

uretmæssige betalinger oversteg udgiftsbudgettet (2,9 %); 

2. beklager, at lovligheden af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses 

(EDPS') underliggende transaktioner ikke blev undersøgt af Revisionsretten, eftersom 

denne ikke udvalgte nogen EDPS-transaktioner til revision som en del af en stikprøve af 

de administrative udgifter som helhed, der omfattede alle institutioner og organer;  

3. bemærker, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex's) og 

Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO's) opgaver og budgetter voksede betydeligt i 

2016; anerkender, at disse agenturer stod over for administrative og operationelle 

udfordringer, og at der var store forventninger til dem, selv om de ikke havde meget tid 

til at tilpasse deres systemer og procedurer og ansætte det nødvendige personale; 

bemærker, at de som følge heraf oplevede problemer med at udnytte de supplerende 

EU-midler, der blev bevilget i løbet af budgetåret, hvilket førte til betydelige 

annulleringer og/eller fremførsler samt vanskeligheder med at overholde de 

budgetmæssige og finansielle bestemmelser; 

4. beklager, at to RIA-agenturer, Frontex og Den Europæiske Unions Agentur for 

Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), oplevede problemer med at finde 

egnede kandidater med den krævede profil, hvilket muligvis hænger sammen med den 

lønjusteringskoefficient, der blev anvendt i værtslandet (henholdsvis 66,7 % for Polen 

og 69 % for Ungarn); bemærker, at antallet af rekrutterede medarbejdere fra 

værtsmedlemsstaten var uforholdsmæssigt større end antallet af medarbejdere fra andre 

medlemsstater; påpeger, at den store personaleudskiftning kan true realiseringen af 

målsætningerne i EASO's årlige og flerårige arbejdsprogrammer; noterer sig EASO's 

igangværende bestræbelser på at afhjælpe manglerne med hensyn til den store 

personaleudskiftning; mener, at dette spørgsmål – såfremt der fortsat er 

rekrutteringsproblemer – bør undersøges nærmere med henblik på at tackle specifikke 

hindringer; 

5. anerkender, at EASO, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af 

Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-

LISA) og – i langt mindre grad – Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug (EMCDDA) ikke fuldt ud overholdt principperne og reglerne for 

offentlige indkøb, der er fastsat i finansforordningen; bemærker, at Revisionsretten i 

forbindelse med eu-LISA, Frontex og EMCDDA også påpegede svagheder i 

overvågningen af gennemførelsen af kontrakter; fremhæver desuden de meget 
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betydelige svagheder i EASO's interne kontrol; glæder sig imidlertid over tilsagnet fra 

disse tre agenturer om at forbedre sig og træffe de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger; 

6. påpeger, at eu-LISA og EASO er de eneste RIA-agenturer, for hvilke der ikke findes 

forpligtelser til at foretage regelmæssige eksterne revisioner i deres grundforordninger; 

opfordrer den lovgivende myndigheds to grene til at evaluere mulighederne for at 

imødekomme dette vigtige spørgsmål i forbindelse med revisionen af 

grundforordningerne for agenturerne; 

7. beklager, at der endnu ikke er gennemført interne procedurer for whistleblowing, 

eftersom RIA-agenturerne ventede på vejledning eller input fra Kommissionen; forstår, 

at visse af agenturerne som en foreløbig foranstaltning har været proaktive ved at 

medtage generelle principper for whistleblowing i deres adfærdskodeks, som er let 

tilgængelige på agenturernes websteder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

sikre en hurtig vedtagelse af sine retningslinjer vedrørende whistleblowing, der 

efterfølgende straks skal vedtages og gennemføres effektivt af Unionens agenturer, 

herunder af Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Cepol, 

EASO og eu-LISA, i form af klare interne regler om beskyttelse af whistleblowere; 

8. opfordrer navnlig indtrængende Eurojust, EASO og eu-LISA til at intensivere deres 

indsats for snarest muligt at vedtage retningslinjer for en effektiv politik for 

forebyggelse og håndtering af interessekonflikter til gavn for gennemsigtigheden, 

således at der også er en mere sammenhængende tilgang til offentlige erklæringer om 

interessekonflikter. 
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