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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. is ingenomen met het besluit van de Rekenkamer dat ze met redelijke zekerheid kon 
vaststellen dat de jaarrekening van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
voor het begrotingsjaar 2010 op alle essentiële punten betrouwbaar is en dat de 
onderliggende verrichtingen over het geheel genomen wettig en regelmatig zijn;

2. neemt met bezorgdheid kennis van de opmerking van de Rekenkamer over de vastlegging 
van 48% van de beleidsuitgaven tijdens de laatste maand van 2010 en over het hoge 
niveau van overdrachten dat hier een gevolg van is; steunt de inspanningen van het bureau 
om deze situatie in de toekomst te vermijden, met name door zijn activiteiten twee jaar op 
voorhand te plannen en in de loop van het jaar doelstellingen vast te stellen met 
betrekking tot de uitvoering van de begroting; roept het bureau op ervoor te zorgen dat ad-
hocverzoeken van het Parlement mogelijk zijn in zijn begrotingsplanning; merkt op dat 
bijna alle naar 2011 overgedragen bedragen gebruikt zijn, met een definitieve uitvoering 
van 98,55% als resultaat voor 2010; 

3. verzoekt het bureau de nodige maatregelen te nemen om de belangrijkste obstakels op het 
vlak van begrotingsuitgaven, projectfinanciering, aanwerving en wettelijke en 
administratieve beperkingen te achterhalen en weg te werken, teneinde te zorgen voor een 
efficiënt beheer van zijn begroting;

4. neemt met bezorgdheid kennis van de vertraging bij de voltooiing van 
aanwervingsprocedures, wat ertoe heeft geleid dat in 2010 slechts 59 van de 72 posten 
konden worden ingevuld; roept het bureau op al het nodige te doen om te vermijden dat 
deze situatie zich herhaalt; neemt met bezorgdheid kennis van de beschuldigingen van 
pesterij van personeel en van de rechtszaak die is aangespannen; verplicht het bureau deze 
beschuldigingen op een passende manier aan te pakken; roept het bureau op de positie van 
klokkenluiders te verduidelijken en een schriftelijk verslag in te dienen bij het Parlement 
over de toepassing van de geldende regels om klokkenluiders te beschermen;

5. merkt bezorgd op dat de Rekenkamer reeds in het kader van de kwijtingsprocedure 2009 
had opgemerkt dat het bureau zijn planning op het vlak van begroting en aanwerving kon 
verbeteren, met name met betrekking tot het hoge vacaturepercentage (21%) en het hoge 
volume van overgedragen kredieten; herhaalt dat het bureau al het nodige moet doen om 
de situatie te verbeteren;

6. wijst erop dat de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het 
bureau ook in de toekomst gebaseerd moet zijn op zijn prestaties gedurende het jaar.
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