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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att den kunnat få tillräckliga 
garantier för att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter för budgetåret 2010 i allt väsentligt är tillförlitlig och att de underliggande 
transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet konstaterar med oro revisionsrättens kommentar om åtaganden för 
48 procent av driftsutgifterna under den sista månaden 2010 och om de stora belopp som 
följaktligen fördes över till det påföljande året. Parlamentet stöder byråns ansträngningar 
att undvika denna situation i framtiden genom att planera sin verksamhet två år i förväg 
och fastställa mål under årets gång när det gäller budgetgenomförandet. Parlamentet 
uppmanar byrån att se till att dess budgetplanering möjliggör ad hoc-förfrågningar från 
parlamentets sida. Parlamentet konstaterar att nästan alla medel som överfördes till 2011 
utnyttjades, vilket ledde till ett slutligt resultat 2010 på 98,55 procent.

3. Europaparlamentet uppmanar byrån att vidta de nödvändiga stegen för att fastställa och 
komma över de främsta hindren i samband med budgetutgifter, projektfinansiering, 
rekrytering och rättsliga och administrativa begränsningar, i syfte att se till att dess budget 
förvaltas på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet konstaterar med oro förseningarna i att slutföra 
rekryteringsförfarandena, vilket innebar att bara 59 av 72 tjänster kunde tillsättas under 
2010. Parlamentet uppmanar byrån att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att 
denna situation uppträder igen. Parlamentet noterar med oro anklagelserna om trakasserier 
av personal och den stämningsansökan som inlämnats. Parlamentet begär att byrån ska 
behandla dessa anklagelser på ett adekvat sätt. Parlamentet uppmanar byrån att klargöra 
behandlingen av uppgiftslämnare (whistleblowers) och överlämna en skriftlig rapport till 
parlamentet om tillämpningen av de existerande reglerna för att skydda uppgiftslämnare.

5. Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten redan under 
ansvarsfrihetsförfarandet för 2009 kommenterade att byrån skulle kunna förbättra sin 
budget- och rekryteringsplanering, särskilt med tanke på det stora antalet lediga tjänster 
(21 procent) och de stora anslagsbelopp som fördes över till det kommande året. 
Parlamentet upprepar att byrån bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbättra 
situationen.

6. Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av byråns budget bör 
fortsätta att baseras på byråns prestationer under året.



PE478.342v02-00 4/4 AD\891905SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 9.2.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

50
1
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz 
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