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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 het 
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan 
de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2010
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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 Frontex voor het begrotingsjaar 2010 op alle essentiële 
punten betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen over het geheel genomen 
wettig en regelmatig zijn;

2. betreurt het zeer hoge niveau van overdrachten, die 28% van de begroting van het 
agentschap vertegenwoordigen; neemt kennis van de door het agentschap aangereikte 
verklaringen, namelijk de noodzaak te zorgen voor de continuïteit van de operationele 
activiteiten van het agentschap alsook middelen toe te wijzen voor het inzetten van teams 
in het eerste kwartaal van het volgende jaar; herhaalt dat de overdracht van kredieten er 
niet voor mag zorgen dat goed financieel beheer in het gedrang komt; verzoekt het 
agentschap in de toekomst het jaarperiodiciteitsbeginsel te eerbiedigen;

3. is ingenomen met de inspanningen van het agentschap om zijn toezicht op de begroting 
voor zijn operaties te verbeteren; erkent dat de eerste snelle grensinterventieteams in 
november 2010 zijn ingezet en dat dit heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen van de 
begroting van het agentschap; 

4. vraagt de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekeningen van het agentschap voor het 
begrotingsjaar 2011 een meer gedetailleerde beoordeling op te nemen van de 
begrotingsuitgaven voor operaties met betrekking tot de door het agentschap nagestreefde 
doelstellingen en zijn verwezenlijkingen;

5. neemt kennis van de vooruitgang die werd geboekt bij de validatie van het 
boekhoudsysteem van het agentschap en roept op dit proces zo snel mogelijk te voltooien;

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