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van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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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:

Agentschappen die werkzaam zijn op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie

1. is verheugd dat de Rekenkamer met redelijke zekerheid kon vaststellen dat de 
jaarrekeningen van alle agentschappen die werkzaam zijn op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en justitie voor het begrotingsjaar 2010 op alle essentiële punten betrouwbaar 
zijn en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2. betreurt het feit dat het grootste deel van deze agentschappen een hoog niveau van 
overdrachten heeft; roept deze agentschappen op inspanningen te leveren om het toezicht 
op de uitvoering van hun begroting te verbeteren, alsook de planning van hun activiteiten; 
erkent het feit dat bepaalde agentschappen die werkzaam zijn op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en justitie operationele agentschappen zijn en dat de uitvoering van hun 
begroting afhankelijk kan zijn van externe factoren; 

3. betreurt het feit dat sommige agentschappen nog steeds een hoog vacaturepercentage 
hadden in 2010; roept deze agentschappen op al het nodige te doen om te vermijden dat 
deze situatie zich herhaalt; 

4. roept de Commissie op om in het kader van de herziening van besluit 2009/371/JBZ te 
overwegen de Europese Politieacademie en de Europese Politiedienst te fuseren, om zo de 
toewijzing van middelen te verbeteren en de administratieve kosten te verminderen;

5. wijst erop dat de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van deze 
agentschappen ook in de toekomst gebaseerd moet zijn op hun prestaties gedurende het 
jaar.
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