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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. stelt met bezorgdheid vast dat hoewel de Rekenkamer met redelijke zekerheid heeft 
kunnen vaststellen dat de jaarrekening van de Europese Politieacademie (EPA) voor het 
op 31 december 2007 afgelopen begrotingsjaar op alle materiële punten betrouwbaar is, 
ze gewezen heeft op een uitzondering; deze uitzondering heeft te maken met het 
boekhoudkundig systeem voor vastleggingskredieten, een probleem dat in 2006 eveneens 
werd opgemerkt door de Rekenkamer; houdt naar behoren rekening met de reacties van 
de EPA hierop;

2. merkt eveneens op dat de Rekenkamer de onderliggende verrichtingen van de 
jaarrekening van de EPA over het geheel genomen wettig en regelmatig heeft bevonden, 
op twee uitzonderingen na: het in overeenstemming zijn van het systeem van 
overheidsaanbestedingen met de bepalingen van het Financieel Reglement, een kwestie 
die eveneens aan bod kwam in het verslag van de Rekenkamer voor 2006, en gevallen
waarin kredieten werden aangewend om de privé-uitgaven van het personeel van de EPA 
te financieren; houdt naar behoren rekening met de reacties van de EPA hierop;

3. benadrukt dat de EPA het Financieel Reglement en de Europese regelgeving inzake 
overheidsopdrachten strikt moet naleven en haar financieel beheer moet verbeteren, 
aangezien de Rekenkamer twee opeenvolgende jaren gelijkaardige/identieke 
opmerkingen heeft gemaakt;

4. verzoekt de Commissie nauw toe te zien op de uitvoering van de EPA-begroting.
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