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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. wijst op de lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten van de begroting voor de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in vergelijking met 2006 (60,41% in 
2007 en 86,26% in 2006); is er zich van bewust dat dit eveneens te maken heeft met de 
goedkeuring van de fondsen opgenomen in het kaderprogramma "Solidariteit en beheer 
van de migratiestromen" en met de vertraging van de uitvoering van andere specifieke 
programma's (zoals civiel recht, drugspreventie en -voorlichting); vestigt de aandacht op 
de relatieve verlaging van de uitvoeringsgraad van vastleggingskredieten in vergelijking 
met 2006 (90,29% tegenover 94,47% in 2006); roept het directoraat-generaal Justitie, 
vrijheid en veiligheid op de uitvoeringsgraad van vastleggings- en betalingskredieten te 
maximaliseren in 2008;

2. neemt er kennis van dat de Rekenkamer de toezichtcontroles uitgevoerd door de 
Commissie voor het Europees Vluchtelingenfonds II ten dele als doeltreffend heeft 
beoordeeld; houdt naar behoren rekening met de reacties van de Commissie hierop; 

3. betreurt het feit dat de beschrijvingen van de toezicht- en controlesystemen van de 
lidstaten voor het Buitengrenzenfonds pas in het laatste kwartaal van 2007 ter 
beschikking van de Commissie werden gesteld, aangezien de Commissie hierdoor de 
systemen van de lidstaten niet vóór eind 2007 kon beoordelen.
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