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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. er stærkt bekymret over, at Revisionsretten, selv om den anså de transaktioner, der lå til 
grund for Politiakademiets årsregnskab, for lovlige og i orden, også gjorde opmærksom på 
nogle undtagelser, især uregelmæssigheden af visse procedurer for offentlige 
indkøbskontrakter: Akademiet indkøbte i fire tilfælde varer og tjenesteydelser uden en 
kontrakt eller udbudsprocedure som grundlag, til et samlet beløb af 344 111 EUR, og i ét 
tilfælde blev proceduren varetaget af en ansat, der ikke var kvalificeret til at forvalte 
udbud, og som følge heraf blev betingelserne ikke udspecificeret, der blev ikke anmodet 
om pristilbud og ikke udført nogen finansiel evaluering (for et samlet beløb af 11 000 
EUR); anerkender, at akademiet i sine svar anfører, at der er udstedt en indtægtsordre mod 
den tidligere direktør;

2. beklager dybt, at ansættelseskontrakter indgået med visse rådgivere og eksperter var 
ulovlige, fordi akademiets reviderede finansforordning aldrig blev forelagt Kommissionen 
og derfor aldrig er trådt i kraft;

3. bemærker, at der aldrig er foretaget undersøgelser i visse sager, bl.a. de tilfælde hvor 
indkøbskontrakten ikke blev korrekt fulgt, og hvor de indgåede ansættelseskontrakter var 
ulovlige;

4. opfordrer til, at forbedringer af budgetprogrammeringen, der bør være fuldstændig 
gennemført og færdiggjort ved udgangen af 2011, følges op således, at de nye procedurer 
kan træde i kraft så snart som muligt;

5. bemærker, at de ubehandlede fakturaer, der havde ophobet sig ved udgangen af 2009, nu 
er fuldstændig gennemarbejdet og effektueret, og at der ikke længere findes nogen ugjort 
arbejdsbyrde og der ikke skete nogen finansiel skade;

6. beklager dybt, at en ansættelseskontrakt, der blev gennemført under uregelmæssige 
former, fortsat er i kraft; opfordrer agenturet til at rette op på denne uregelmæssighed 
hurtigst muligt;

7. beklager dybt de tilfælde, hvor bevillinger blev brugt til at dække private udgifter; 
konstaterer, at der er gennemført en ekstern revision, og opfordrer til, at inddrivelsen af 
disse udgifter færdiggøres så snart som muligt;

8. bemærker, at selv om akademiet har fået ny ledelse, blev der tidligere begået fejl, som 
stadig ikke er blevet udredt; tager notits af de forbedringer, som akademiets nye ledelse er 
i færd med at gennemføre, og af Kommissionens bemærkninger om, at akademiet i 2010 i 
betydelig grad forbedrede sine resultater vedrørende gennemførelsen af sit budget;

9. tager notits af akademiets svar om, at såfremt det efter en intern undersøgelse kan 
konkluderes, at der kan fastlægges et personligt ansvar, vil akademiet med sikkerhed 
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træffe de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser;

10. mener, i lyset af det betragtelige antal uregelmæssigheder og fejl, der fandt sted i 2009, at 
der ikke bør meddeles decharge for 2009;

11. bemærker, at dechargen for gennemførelsen af akademiets budget i yderligere omfang bør 
baseres på akademiets resultater i løbet af året.


