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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst er nogmaals op dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (hierna 
“het Bureau”) bijdraagt aan de bescherming van de grondrechten van de inwoners van 
de Unie; herinnert er voorts aan dat het Bureau een belangrijke rol speelt bij de 
bevordering van afwegingen met betrekking tot het juiste evenwicht tussen beveiliging 
en grondrechten; vestigt de aandacht met name op de waarde van de studies en adviezen 
van het Bureau voor de ontwikkeling van de wetgeving van de Unie;

2. is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het Bureau op 
31 december 2018 correct is weergegeven; betreurt het feit dat de begroting van het 
Bureau van 23 miljoen EUR in 2018 niet is verhoogd en neemt kennis van de kleine 
toename van het aantal personeelsleden in 2018 van 108 naar 110 personeelsleden;

3. is ingenomen met de interne herstructurering van het Bureau in 2018 ter bevordering 
van de ondersteuning tussen de verschillende afdelingen en ter verbetering van de 
prestaties van het Bureau;

4. betreurt dat het percentage overgedragen vastleggingskredieten voor beleidsuitgaven 
wederom hoog was, namelijk 70 % oftewel 4,9 miljoen EUR, en daarmee in feite 
onveranderd is gebleven ten opzichte van 2017; onderkent dat de vertragingen 
voortvloeien uit de aard van de werkzaamheden van het Bureau, en in het bijzonder uit 
de financiering van studies die zich over vele maanden, en vaak tot het volgende jaar, 
uitstrekken; is verheugd dat het Bureau planningsprocedures heeft ingevoerd om 
toezicht te kunnen houden op vertragingen tussen de ondertekening van contracten en 
de leveringen en betalingen, maar is net als de Rekenkamer van oordeel dat het Bureau 
zijn financiële planning verder moet verbeteren door bijvoorbeeld gesplitste kredieten in 
te voeren;

5. merkt op dat de Rekenkamer een horizontale trend heeft vastgesteld bij de 
agentschappen met betrekking tot het gebruik van extern personeel dat voor 
adviesfuncties op het gebied van IT wordt ingehuurd; dringt erop aan dat de 
afhankelijkheid van externe aanwerving op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; is 
ingenomen met de inspanningen die het Bureau heeft geleverd om bij de aanwerving 
van gekwalificeerde kandidaten voor verscheidene functies een evenwicht aan te 
brengen wat de geografische verdeling betreft, aangezien het niet eenvoudig was om 
voor bepaalde profielen geschikte kandidaten aan te werven;

6. is ingenomen met de vooruitgang die het Bureau heeft geboekt met betrekking tot de 
verhoging van het aantal vrouwelijke leden in bestuursorganen en het verwezenlijken 
van de doelstelling van de resolutie van het Parlement van 13 maart 2012 over de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2011, om ervoor te zorgen dat 
bestuursorganen tegen 2020 ten minste voor 40 % uit vrouwen bestaan;
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7. is ingenomen met de vooruitgang die het Bureau heeft geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer; verzoekt het Bureau zijn inspanningen met 
betrekking tot de resterende aanbevelingen op te voeren, in het bijzonder op het vlak 
van de invoering van elektronische aanbestedingen en inschrijvingen, de verlaging van 
de begrotingsoverdrachten en de aanbesteding van studies; 

8. beaamt dat begrotingsbeperkingen het welslagen van openbare-
aanbestedingsprocedures niet in de weg mogen staan; is van oordeel dat de toezegging 
van het Bureau om te overwegen marktonderzoek te verrichten alvorens een 
aanbesteding te doen teneinde in voorkomend geval de technische vereisten te herzien 
en indien nodig de prioriteit van de uit te voeren studies nogmaals onder de loep te 
nemen, in de toekomst kan bijdragen aan de bevordering van het slagingspercentage 
van aanbestedingsprocedures;

9. spoort het Bureau aan intensiever samen te werken met internationale organisaties, 
zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties, om waar mogelijk synergieën te 
vinden en deze te benutten;

10. erkent het complexe karakter van de studies die door het Bureau worden verricht, die 
betrekking hebben op de wetten en praktijken van alle lidstaten; vestigt de aandacht op 
de waarde van de studies en adviezen van het Bureau voor de ontwikkeling van 
rechtshandelingen van de Unie en onderstreept daarnaast dat er voldoende financiële 
middelen aan het Bureau beschikbaar moeten worden gesteld, zodat het zijn taken beter 
kan uitvoeren; is ingenomen met de voortdurende inspanningen van het Bureau wat 
betreft onderzoek naar en verslaglegging over alle vormen van discriminatie binnen de 
Unie, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van integratiestrategieën en daarmee 
samenhangende beleidsmaatregelen van de Unie en de lidstaten; is met name 
ingenomen met de toezegging van het Bureau om kwetsbare groepen te beschermen 
door specifieke studies te verrichten, en wijst daarbij onder meer op de verslagen van 
het Bureau over het recht van personen met een handicap op zelfstandig wonen, de 
sociale inclusie van jonge Roma, en rassendiscriminatie en racistische misdrijven ten 
aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst; betreurt het feit dat het huidige mandaat 
van het Bureau zijn vermogen om maatregelen te treffen en studies te verrichten op 
bepaalde thematische gebieden inperkt; beklemtoont dat de opdracht van het Bureau 
moet worden uitgebreid tot alle uit hoofde van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie beschermde rechten, met inbegrip van kwesties van justitiële en politiële 
samenwerking in strafzaken, en is van oordeel dat het Bureau de mogelijkheid moet 
hebben op eigen initiatief adviezen over wetgevingsvoorstellen uit te brengen.



AD\1197743NL.docx 5/6 PE643.087v03-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 13.1.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

50
7
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, 
Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia 
in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, 
Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta 
Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas 
Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry 
Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert 
Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, 
Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Lukas Mandl



PE643.087v03-00 6/6 AD\1197743NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

50 +
PPE Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta 

Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, 
Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke 
Strik

ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Assita Kanko

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

7 -
ID Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR Patryk Jaki, Beata Kempa, Robert Roos

NI Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

1 0
ECR Nicola Procaccini

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


