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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept het belang van de taken van het Communautair Bureau voor visserijcontrole, 
en is verheugd over de efficiënte en doeltreffende prestaties van het bureau die de 
Commissie visserij kon constateren tijdens haar bezoek aan het bureau in juni 2010 en die
zij opnieuw zal controleren tijdens haar volgende bezoek in 2012;

2. wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening over een begroting ten 
belope van 11 000 000 EUR de daadwerkelijke financiële situatie van het bureau vanaf 
31 december 2010 goed weergeeft, alsmede de verrichtingen en kasstromen voor het 
begrotingsjaar dat toen eindigde, in overeenstemming met de bepalingen van zijn 
Financieel Reglement;

3. is verheugd dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de verrichtingen waarop de 
jaarrekening van het bureau betreffende het op 31 december 2010 afgesloten 
begrotingsjaar is gebaseerd, op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

4. is verheugd dat de aanbevelingen van het interne auditsysteem op adequate wijze worden 
behandeld en aangepakt; merkt met tevredenheid op dat de interne-auditcapaciteit wordt 
gedeeld met het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, met kostenbesparing tot 
gevolg, en dat dit zou kunnen dienen als voorbeeld van optimale werkmethode voor 
andere agentschappen;

5. vraagt de Rekenkamer niettemin de aanwervings- en aanbestedingsprocedures van het 
bureau te blijven onderzoeken; vestigt de aandacht van het bureau wat dit betreft op zijn 
opmerkingen in paragrafen 5 t/m 10 (over "tekortkomingen in aanbestedingsprocedures" 
voor diverse agentschappen) en 12 t/m 14 (over "aanwervingsprocedures") van zijn 
resolutie van 10 mei 2011 over de kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle 
van de agentschappen1;

6. stelt voor de uitvoerend directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole 
kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het bureau voor het 
begrotingsjaar 2010.

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0163.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Antonello Antinoro, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope 
Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova 
Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido 
Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike 
Rodust, Struan Stevenson

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. 
Tsoukalas


