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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Den 
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2010 på 
alle væsentlige punkter er pålidelige, og at de underliggende transaktioner taget under ét 
er lovlige og formelt rigtige;

2. noterer sig med bekymring Revisionsrettens kommentar om, at der var indgået 
forpligtelser for 48 % af aktionsudgifterne i den sidste måned i 2010, og at dette medførte 
et højt antal fremførsler; støtter agenturets indsats for at undgå denne situation i fremtiden, 
navnlig ved at planlægge dets aktiviteter to år i forvejen og i løbet af året fastsætte mål for 
budgetgennemførelsen; opfordrer agenturet til at sikre, at der i budgetplanlægningen tages 
højde for ad hoc-anmodninger fra Parlamentet; bemærker, at næsten alle de beløb, der var 
fremført til 2011, blev anvendt, hvilket gav et endeligt resultat for 2010 på 98,55 %; 

3. opfordrer agenturet til at tage de nødvendige skridt til at identificere og fjerne de 
væsentligste forhindringer for så vidt angår budgetudgifter, projektfinansiering, 
rekruttering samt juridiske og administrative begrænsninger med henblik på at sikre 
effektiv forvaltning af dets budget;

4. bemærker med bekymring forsinkelsen med at afslutte ansættelsesprocedurerne, der 
indebar, at kun 59 ud af 72 stillinger kunne besættes i 2010; opfordrer agenturet til at 
træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at denne situation gentager sig; 
noterer sig med bekymring påstandene om chikane af personalet og de sager, som er 
blevet anlagt; kræver, at agenturet behandler disse påstande på behørig vis; opfordrer 
agenturet til at præcisere, hvorledes informanter behandles, og aflægge skriftlig rapport til 
Parlamentet om anvendelsen af de bestemmelser, som skal beskytte informanter;

5. bemærker med bekymring, at Revisionsretten allerede i forbindelse med 
dechargeproceduren for 2009 bemærkede, at agenturet kunne forbedre sin budget- og 
rekrutteringsplanlægning, navnlig med hensyn til det høje antal ledige stillinger (21 %) og 
det store omfang af fremførte bevillinger; gentager, at agenturet bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen;

6. bemærker, at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget fortsat bør baseres på 
dets resultater i løbet af hele året.
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