
AD\891022NL.doc PE478.344v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2011/2221(DEC)

9.2.2012

ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 
Eurojust voor het begrotingsjaar 2010
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Rapporteur voor advies: Renate Sommer



PE478.344v02-00 2/5 AD\891022NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\891022NL.doc 3/5 PE478.344v02-00

NL

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. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer toereikend bewijs heeft verkregen dat de 
jaarrekening van Eurojust in alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van de 
situatie van het agentschap voor het begrotingsjaar 2010 en dat de onderliggende 
verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2. betreurt het niveau van de naar 2011 overgedragen operationele uitgaven; neemt kennis 
van het antwoord van het agentschap dat dit voornamelijk te wijten was aan het project ter 
evaluatie van de organisatiestructuur, een nieuwe computerinfrastructuur en de kosten met 
betrekking tot gegevensverwerking; is ingenomen met de maatregelen die het agentschap 
in 2012 zal nemen, met name de totstandbrenging van aanbestedingsplannen voor elke 
afdeling; roept het agentschap op deze maatregelen zonder verder uitstel uit te voeren; is 
verheugd over de garantie dat de nodige toestemmingen en vastleggingen voor 
aanbestedingen zo vroeg mogelijk in het jaar zullen worden toegekend en roept het 
agentschap op deze garantie na te komen;

3. wijst erop dat de administratief directeur niet verantwoordelijk is voor het merendeel van 
de besluiten in het kader van het dagelijks beheer, die worden genomen door het college 
van het agentschap, en is van mening dat het agentschap deze anomalie dient recht te 
zetten; roept het agentschap op deze anomalie zo spoedig mogelijk aan te pakken en te 
herzien; wijst erop dat, indien dubbelzinnigheden blijven bestaan, dit structurele tekort in 
de in het vooruitzicht gestelde nieuwe verordening inzake het agentschap moet worden 
aangepakt;

4. betreurt het feit dat het beoordelingscomité verzuimde de in het bestek bekendgemaakte 
wegingsfactoren toe te passen; is ingenomen met de door het agentschap aangeleverde 
informatie dat maatregelen werden genomen, waaronder de indiening van volledige 
documentatie bij de administratief directeur met betrekking tot de grondige en 
commerciële beoordeling van elke aanbesteding vóór opdrachten worden gegund; is 
ingenomen met de verbintenis van het agentschap te streven naar eerlijke, transparante en 
correcte aanbestedingen, om zo de financiële geloofwaardigheid van de organisatie te 
versterken; roept het agentschap op maatregelen te nemen om deze verbintenis volledig na 
te komen;

5. betreurt het feit dat een ambtenaar is aangeworven op basis van een verlopen reservelijst 
en roept het agentschap op nauw toezicht te houden op de geldigheid van alle 
reservelijsten om dergelijke vergissingen in de toekomst te vermijden; is ingenomen met 
het antwoord van het agentschap dat benoemingen van reservelijsten enkel zullen 
plaatsvinden na een individuele controle van de geschiktheid van de afzonderlijke 
benoeming;

6. is verheugd over het feit dat het percentage vacatures bij Eurojust van 24%, daterend van 
eind 2009, eind 2010 was teruggebracht tot 13%; wijst erop dat dit nog steeds hoog is en 
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verzoekt het agentschap te blijven streven naar verbetering van de situatie.
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