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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:

A. overwegende dat 2007 het tweede volledige werkingsjaar is van het Europees Agentschap 
voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten 
van de Europese Unie (Frontex),

1. stelt vast dat de Rekenkamer met redelijke zekerheid heeft kunnen vaststellen dat de 
jaarrekening van Frontex voor het op 31 december 2007 afgelopen begrotingsjaar op alle 
materiële punten betrouwbaar is en dat de daaraan ten grondslag liggende transacties over 
het geheel genomen wettig en correct zijn;

2. is echter bezorgd over het hoge niveau van overdrachten waar de Rekenkamer op heeft 
gewezen en verzoekt Frontex dit probleem, dat reeds in 2006 aan bod kwam in het 
verslag van de Rekenkamer, aan te pakken; wijst erop dat de reserve van 19,9 miljoen 
euro in de begroting voor 2007 van Frontex pas in augustus 2007 werd vrijgemaakt; 
neemt kennis van de reacties van Frontex hierop;

3. roept Frontex op werk te maken van de door de Rekenkamer opgemerkte terugkerende 
problemen met het systeem voor vastleggingskredieten;

4. betreurt dat Frontex aanwervingsprocedures heeft moeten gebruiken die niet geheel 
overeenstemden met de algemene bepalingen voor de toepassing van het Statuut om 
hooggekwalificeerde specialisten aan te trekken; 

5. verzoekt Frontex zijn financiële beleid te verbeteren, vooral met betrekking tot de 
verhoging van zijn budget voor 2008 en 2009.
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