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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2096(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het Bureau 
te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 
(05761/2020 – C9-0063/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad3, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken5, 
en met name artikel 36,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
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en de Raad6, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de 
Raad7, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0077/2020),

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en 
te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

6 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
7 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2096(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van het antwoord van het Bureau1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het Bureau 
te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 
(05761/2020 – C9-0063/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad3, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken5, 
en met name artikel 36,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.
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en de Raad6, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de 
Raad7, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0077/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (L-serie).

6 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
7 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2096(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0077/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (“het Bureau”) voor het begrotingsjaar 2018 volgens zijn staat van 
ontvangsten en uitgaven1 97 665 322 EUR bedroeg, een toename van 12,52 % ten 
opzichte van 2017; overwegende dat de verhoging verband hield met de versterking van 
de operationele activiteiten; overwegende dat de begroting van het Bureau voornamelijk 
wordt gefinancierd uit de begroting van de Unie2;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken betreffende het begrotingsjaar 2018 (hierna 
“het verslag van de Rekenkamer”) verklaart dat zij redelijke zekerheid heeft verkregen 
dat de jaarrekening van het Bureau betrouwbaar is en dat zij voldoende controle-
informatie heeft verkregen over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen; overwegende dat de Rekenkamer echter een grondslag voor een oordeel 
met beperking heeft afgegeven, in verband met de bevindingen van de Rekenkamer ten 
aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen voor de 
begrotingsjaren 2016 en 2017; overwegende dat, behoudens de gevolgen van de 
begrotingsjaren 2016 en 2017, de Rekenkamer van oordeel is dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen betreffende het per 31 december 2018 afgesloten 
begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van het kwijtingsverslag voor 2017

1. neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van het Bureau van 6 juni 2018 
om de voormalig uitvoerend directeur met onmiddellijke ingang uit zijn functie te 
ontheffen; neemt kennis van de aanstelling van een uitvoerend directeur ad interim op 
6 juni 2018 en de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur op 16 juni 2019; is 
ingenomen met het vervolgverslag van het Bureau over de opmerkingen van het 
Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017, en met name van de corrigerende 

1 PB C 306/2 van 30.8.2018, blz. 6.
2 PB C 306/2 van 30.8.2018, blz. 5. 
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maatregelen die de raad van bestuur van het Bureau, de uitvoerend directeur ad interim 
en de nieuwe uitvoerend directeur hebben genomen om de bestuursstructuur en de 
efficiëntie van het Bureau te verbeteren, de transparantie te herstellen en vertrouwen op 
te bouwen; staat achter het governance-actieplan 2019 van het EASO en waardeert de 
maatregelen die erin zijn opgenomen; neemt kennis van de positieve boodschap en 
intentie om in de toekomst nauw samen te werken, die de nieuwe uitvoerend directeur 
heeft uitgesproken in de openbare hoorzitting van 4 september 2019 en de hoorzitting 
van de agentschappen in de Commissie begrotingscontrole van het Parlement van 
4 december 2019;

Uitkomst van het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

2. betreurt de bevindingen van OLAF in verband met de onregelmatigheden met 
betrekking tot de inbreuk op aanbestedingsprocedures, onrechtmatig gebruik van 
middelen van de Unie, wanbeheer, misbruik van positie op het gebied van 
personeelszaken, inbreuken op de regels inzake gegevensbescherming, intimidatie en 
ongepast gedrag jegens personeelsleden in 2017; herhaalt zijn verzoek aan het Bureau 
om de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de follow-up van de door OLAF 
voorgestelde maatregelen; begrijpt het verzoek van het Bureau om binnen een geschikt 
kader meer in detail verslag uit te brengen vanwege vertrouwelijkheids- en 
gegevensbeschermingskwesties;

3. neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van het Bureau van 6 juni 2018 
om de uitvoerend directeur met onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen; 
benadrukt echter dat de begroting voor het begrotingsjaar 2017 is uitgevoerd onder 
toezicht van het vorige management van het Bureau; wijst erop dat dit verslag 
betrekking heeft op de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2017; erkent dat de 
nieuwe uitvoerend directeur werk wil maken van ingrijpende hervormingen om te 
zorgen voor goed bestuur; 

Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende betalingen bij de rekeningen voor het begrotingsjaar 2017

4. stelt vast dat, in het licht van de opmerkingen en het commentaar van de 
kwijtingsautoriteit met betrekking tot de grote afhankelijkheid van het Bureau van 
voldoende middelen, voornamelijk van door de lidstaten ter beschikking gestelde 
deskundigen, op verschillende niveaus een tekort aan deskundigen wordt gemeld aan de 
lidstaten en de Commissie; merkt voorts op dat het Bureau, om de tekorten in de 
voordrachten en detacheringen van lidstaten te compenseren, de inzet van plaatselijk 
aangeworven interim-personeel heeft vergroot, en dat in 2018 slechts 26 % van het voor 
de operationele behoeften benodigde personeel bestond uit door de lidstaten 
geselecteerde deskundigen; wijst erop dat het Bureau de lidstaten geen kritieke steun 
voor hun asielstelsels had kunnen verlenen zonder gebruik te maken van tijdelijke 
functionarissen; erkent het voorstel van het Bureau om voor asielzaken een reservepool 
van 500 deskundigen uit de lidstaten aan te leggen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om dit voorstel zo spoedig mogelijk te beoordelen en te behandelen;

Financieel en begrotingsbeheer

5. betreurt het dat beperkte jaarbegrotingen en het gedeeltelijk ontbreken van reserves voor 
onvoorziene uitgaven in de begroting van het Bureau ter dekking van de financiering 
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van onvoorziene, dringende operationele behoeften voor budgettaire onzekerheden 
zorgen en de noodplanning belemmeren; neemt kennis van het feit dat het Bureau 
voortdurend de dialoog aangaat met de Commissie en de begrotingsautoriteiten over 
zijn operationele planning en de toewijzing van middelen; erkent dat het Bureau de 
bijdragen van geassocieerde landen deels gebruikt als noodoplossing voor 
beleidsuitgaven, met name om het hoofd te bieden aan onverwachte steunverzoeken van 
de lidstaten; verzoekt het Bureau budgettaire beperkingen te blijven aanpakken in nauw 
overleg met de Commissie en de begrotingsautoriteiten;

6. wijst erop dat de voorgestelde besnoeiingen in de begroting ertoe zouden kunnen leiden 
dat het Bureau niet langer in staat is zijn opdracht te vervullen en de lidstaten de nodige 
steun te verlenen; wijst erop dat, wanneer het mandaat van het Bureau wordt versterkt 
en de werkbelasting van het Bureau wordt vergroot, dit gepaard moet gaan met 
passende begrotingstoewijzingen;

7. is ingenomen met de hernieuwde samenwerkingsstrategie van de gezamenlijke raad van 
bestuur van EASO en Frontex; merkt bovendien met waardering op dat het Bureau een 
actieve rol speelt in het netwerk van agentschappen bij het stroomlijnen van 
gemeenschappelijke acties, zoals oproepen tot aanwerving van vertrouwenspersonen, 
deelname aan gezamenlijke aanbestedingsprocedures voor raamovereenkomsten en 
programma’s voor personeelsmobiliteit; spoort het Bureau nadrukkelijk aan om actief te 
streven naar verdere en bredere samenwerking met alle agentschappen van de Unie; 
wijst op de aanbeveling van de Rekenkamer in haar Speciaal verslag over 
migratiebeheer, namelijk om te komen tot complementariteit en betere coördinatie 
tussen het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Bureau; dringt er bij het 
Bureau op aan te werken aan het idee om middelen in verband met overlappende 
opdrachten te delen met andere agentschappen die soortgelijke activiteiten ontplooien;

Prestaties

8. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2018 slechts voor 68,22 % ingevuld 
was, aangezien 146 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 214 tijdelijke 
functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan 
(tegenover 155 toegestane posten in 2017); stelt vast dat in 2018 bovendien 
61 contractanten en 3 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Bureau werkten; 
stelt met voldoening vast dat er volgens het wervingsplan van het Bureau in 2020 
500 personeelsleden in dienst zullen zijn;

9. stelt het tekort aan managers op de administratieve afdeling vast, waar vier van de vijf 
managementposten vacant waren ofwel de personen die de posten bezetten, ontheven 
waren uit hun functie; neemt echter kennis van het door het Bureau gegeven antwoord 
dat de vacature voor het hoofd van de eenheid Personele middelen en beveiliging in het 
eerste kwartaal van 2020 zal worden gepubliceerd; merkt eveneens op dat, gezien het 
Bureau een reorganisatie onderging, de aanwerving van het hoofd van de eenheid 
Financiën en aankoop nog bezig is en dat de vacature voor het hoofd van de eenheid 
ICT in 2019 werd ingevuld; verzoekt het Bureau extra inspanningen te leveren om de 
vacatures te vervullen, in samenwerking met de Commissie en de lidstaten, en de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de corrigerende maatregelen die zijn 
genomen om dat risico te beperken;
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10. betreurt het dat volgens het verslag van de Rekenkamer de personeelssituatie bij het 
Bureau vanaf eind 2017 exponentieel is verslechterd; stelt vast dat het Bureau aan het 
eind van 2018 216 personeelsleden in dienst had, en dat er 89 aanstellingsbrieven 
werden verstuurd en 60 overeenkomsten ondertekend; stelt evenwel vast dat er eind 
2018 nog 78 vacatures openstonden; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit dat deze 
situatie een aanzienlijk risico inhoudt voor de voortzetting van de activiteiten van het 
Bureau op de huidige schaal;  neemt er kennis van dat de uitvoerende directie zich ertoe 
heeft verbonden het wervingsplan van het Bureau op transparante en doeltreffende 
wijze uit te voeren;

11. stelt met bezorgdheid vast dat de hogere directie in 2018 uit louter mannen (negen 
leden) bestond, maar dat in 2019 iets aan het negatieve genderevenwicht werd gedaan 
met de benoeming van een vrouw als uitvoerend directeur; stelt tevreden vast dat in de 
raad van bestuur een goed genderevenwicht werd bereikt (16 mannen en 15 vrouwen);

12. wijst erop dat de uitvoerend directeur op 26 november 2019 een nieuw organigram heeft 
voorgesteld aan de raad van bestuur; is van mening dat een reorganisatie van het 
personeel moet bijdragen aan een betere interne controle en kwaliteitsgarantie en een 
beter risicobeheer, en aan de naleving van de door de Rekenkamer en de dienst Interne 
Audit van de Commissie vereiste maatregelen;

Personeelsbeleid

13. stelt met bezorgdheid vast dat de personeelsformatie op 31 december 2018 slechts voor 
68,22 % ingevuld was, aangezien 146 tijdelijke functionarissen werden aangesteld van 
de 214 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren 
toegestaan (155 toegestane posten in 2017); stelt vast dat in 2018 bovendien 
61 contractanten en 3 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Bureau werkten;

14. stelt met tevredenheid vast dat het Bureau in verband met de huisvestingsregelingen met 
betrekking tot de plaatsingsvoorwaarden van asielondersteuningsteams en andere 
medewerkers van het Bureau in de lidstaten (bijv. met betrekking tot de voorrechten en 
immuniteiten van eigen personeel van het Bureau, deskundigen van de lidstaten en 
ingehuurde deskundigen) in juli 2019 een gastovereenkomst heeft gesloten met Cyprus, 
in januari 2020 een gastovereenkomst zal sluiten met Griekenland en op het punt staat 
om met Italië een nieuwe overeenkomst te sluiten om volledig te voldoen aan 
Verordening (EU) nr. 439/20103 en overeenkomstig andere gastovereenkomsten van het 
Bureau; verzoekt het Bureau samen met de Commissie te blijven proberen om tot 
doeltreffende regelingen met de lidstaten te komen ten aanzien van de 
plaatsingsvoorwaarden van asielondersteuningsteams en andere medewerkers van het 
Bureau;

15. neemt kennis van de antwoorden van het Bureau op de opmerkingen van de 
Rekenkamer en de inspanningen die onder de nieuwe uitvoerend directeur zijn geleverd 
om eraan tegemoet te komen, onder andere door gastovereenkomsten te sluiten met 
Italië, Griekenland en Cyprus over de huisvesting van asielondersteuningsteams en 
andere medewerkers van het Bureau in de lidstaten, de aanwervingsprocedures 
transparanter te maken en de juridische dienst van het Bureau te versterken in de loop 

3 Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11).
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van 2019;

16. merkt op dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat agentschappen voor adviesfuncties op 
het gebied van IT vaak gebruikmaken van extern personeel en dat er in die zin sprake is 
van een horizontale trend; vraagt om de afhankelijkheid van externe aanwervingen op 
dit belangrijke en gevoelige terrein zoveel mogelijk te verminderen om potentiële 
risico’s te beperken;

17. verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het Bureau in 2018 een openbare 
aanbestedingsprocedure had uitgeschreven om kaderovereenkomsten te sluiten voor de 
verlening van diensten op het gebied van uitzendwerk in Italië; merkt op dat het Bureau 
de procedure heeft stopgezet omdat slechts één offerte was ontvangen en het Bureau het 
voorstel onaanvaardbaar heeft geacht, aangezien de financiële offerte de geraamde 
maximale begroting overschreed; merkt op dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat 
het bestek een belangrijke fout bevatte voor een bedrag van 25 000 000 EUR; merkt 
echter op dat het Bureau deze bevindingen heeft aanvaard en corrigerende maatregelen 
heeft goedgekeurd en toegepast, onder meer: de beëindiging van de kaderovereenkomst 
voor de verlening van diensten op het gebied van uitzendwerk in Italië, uitschrijving 
van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de verlening van diensten op het gebied 
van uitzendwerk in Italië, uitschrijving van een extra oproep tot deskundigen van de 
lidstaten en, waar mogelijk, het gebruik van alternatieve regelingen voor het inzetten 
van deskundigen tijdens de periode tot de inwerkingtreding van een nieuwe 
kaderovereenkomst, het tijdelijk fors beperken van het aantal uitzendkrachten voor het 
Bureau in Italië en het, samen met de Italiaanse overheden, behouden van de 
bedrijfscontinuïteit voor essentiële steunmaatregelen; stelt ook vast dat de nieuwe 
aanbestedingsprocedure werd afgerond en dat de nieuwe kaderovereenkomst werd 
toegewezen in december 2019 zodat de bedrijfscontinuïteit tijdens de gehele procedure 
gewaarborgd was; verzoekt het Bureau de aanbestedingsregels van de Unie strikt toe te 
passen;

18. merkt op dat het Bureau gebruikmaakt van dienstverleningsovereenkomsten met IT-
bedrijven die zodanig zijn opgesteld dat er mogelijk sprake is van terbeschikkingstelling 
van uitzendkrachten in plaats van verlening van duidelijk omschreven IT-diensten of -
producten; herinnert eraan dat de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten die 
gedurende een bepaalde tijd nauwkeurig omschreven taken uitvoeren, is onderworpen 
aan Richtlijn 2018/104/EG4 en aan de specifieke regels die door de lidstaten zijn 
vastgesteld; merkt op dat het gebruik van IT-dienstverleningsovereenkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten niet in overeenstemming is met het 
ambtenarenstatuut en de sociale en arbeidsrechtelijke voorschriften van de Unie; merkt 
met voldoening op dat het Bureau zijn model voor “tijd en middelen”-overeenkomsten 
heeft herzien teneinde in elke overeenkomst een lijst van de in het kader van het 
contract te leveren prestaties op te nemen; verzoekt het Bureau zorgvuldig te werk te 
blijven gaan en ervoor te zorgen dat overeenkomsten zodanig zijn opgesteld dat er geen 
verwarring mogelijk is tussen de verlening van IT-diensten en de terbeschikkingstelling 
van uitzendkrachten;

Aanbestedingsprocedures

4 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid (PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9).
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19. verneemt van het Bureau dat het in 2018 begonnen is met de uitvoering van het besluit 
van de Commissie inzake klokkenluiders en een praktische gids heeft ontwikkeld voor 
de omgang met en preventie van belangenconflicten, die uiterlijk het derde kwartaal van 
2019 door de raad van bestuur zal worden vastgesteld, evenals bindende regels ter 
bescherming van klokkenluiders; stelt met genoegen vast dat het Bureau voor het 
personeel een reeks opleidingssessies over ethiek heeft georganiseerd, met specifieke 
aandacht voor de preventie van belangenconflicten en met een speciale, toegesneden 
module voor managers; stelt tevreden vast dat relevante voorschriften inzake 
belangenconflicten ook zijn omgezet in operationele standaardprocedures en 
beleidsmaatregelen; verzoekt het Bureau bijzondere aandacht te blijven besteden aan de 
preventie van belangenconflicten en de correcte toepassing van de regels en procedures 
inzake klokkenluiders;

20. stelt met bezorgdheid vast dat het Bureau wel de belangenverklaringen en cv’s van de 
leden van zijn raad van bestuur op zijn website publiceert, maar nog steeds niet de 
belangenverklaringen van de hogere leidinggevenden en verzoekt het Bureau daar 
onmiddellijk iets aan te doen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

21. is zich ervan bewust dat het Bureau eind 2018 niet over een interne auditcapaciteit 
beschikte en er sinds januari 2018 geen uitgebreide DIA-controleverslagen uitgebracht 
zijn; merkt voorts op dat de controles achteraf om de wettigheid en regelmatigheid van 
verrichtingen te controleren nog in de kinderschoenen stonden; is ingenomen met het 
antwoord van het Bureau dat het met corrigerende maatregelen met betrekking tot de 
systemen voor interne controle, waaronder het opbouwen van auditcapaciteit tegen het 
vierde kwartaal van 2019 en een functie voor interne controle achteraf tegen het derde 
kwartaal van 2019, heeft ingestemd en deze heeft gedocumenteerd; stelt met voldoening 
vast dat het Bureau zijn capaciteit voor controles achteraf aan het opbouwen is 
aangezien de eerste functionaris met die controletaak in het vierde kwartaal van 2019 in 
dienst werd genomen en extra functionarissen in de eerste helft van 2020 zullen worden 
aangeworven; erkent dat het Bureau zijn capaciteit voor interne controles aan het 
opbouwen is en momenteel overleg pleegt met een ander agentschap van de Unie dat 
uitgebreide ervaring heeft op dit gebied teneinde het beste model voor het Bureau te 
bepalen; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit mee te delen welke maatregelen in 
dit verband zijn genomen;

Interne controles

22. is verheugd dat het Bureau, volgens het jaarverslag van de Rekenkamer over de 
agentschappen van de Unie in begrotingsjaar 2018, concrete en positieve stappen heeft 
ondernomen om de organisatorische governance te verbeteren; merkt op dat 48 van de 
61 maatregelen in het actieplan waren afgerond en dat 13 maatregelen ten tijde van de 
controle van de Rekenkamer de status “loopt nog” hadden;

23. is ingenomen met de goedkeuring in september 2019 van het nieuwe beleid inzake 
gevoelige posten van het Bureau dat het directieteam richtsnoeren en criteria verstrekt 
voor het uitvoeren van risicobeoordelingen, het vaststellen en documenteren van 
gevoelige functies bij het Bureau, samen met de overeengekomen risicobeperkende 
controles, en voor het beoordelen van de risicobeperkende controles voor gevoelige 
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functies en de documentatie ervan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020;

24. wijst er nogmaals op dat eind 2017 er bij het Bureau geen interne juridische dienst 
bestond en dat er allerlei advocatenkantoren werden ingehuurd toen de vorige 
uitvoerend directeur aan het hoofd stond; constateert echter dat het Bureau in 2018 een 
lijst van alle voor juridisch advies gebruikte overeenkomsten heeft opgesteld, er in 2019 
een nieuwe leidinggevende juridisch adviseur bij het Bureau in dienst is getreden en ter 
vervanging van de eerdere overeenkomsten een nieuwe raamovereenkomst voor 
juridisch advies is ondertekend, waarbij in 2020 verschillende andere juridisch 
adviseurs in dienst zullen worden genomen; merkt evenwel op dat er nog steeds geen 
systematische interne evaluaties van juridische documenten werden verricht en er veel 
inconsistenties zijn opgemerkt ten aanzien van de juridische aspecten van openbare 
aanbestedingsprocedures in 2018; verzoekt het Bureau te zorgen voor een sterke 
juridische dienst en een doeltreffend beheer van juridische procedures; stelt tevreden 
vast dat het Bureau de doelstelling heeft vastgesteld om te werken aan het kader voor 
governance en interne controle met, onder meer, de oprichting van een afdeling 
Juridische en gegevensbescherming en een afdeling Interne controle en risicobeheersing 
teneinde in de toekomst de stelselmatige beoordeling van juridische documenten, onder 
meer aanbestedingsdocumenten, te garanderen; is ook ingenomen met het initiatief van 
het Bureau om een interne auditcapaciteit op te bouwen en een gezamenlijke 
auditcapaciteit te organiseren met het Agentschap van de Europese Unie voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht;

25. betreurt het dat er bij het Bureau nog steeds geen beleid is inzake gevoelige posten, 
hetgeen niet in overeenstemming is met de internecontrolenormen van het Bureau, die 
bepalen dat gevoelige functies moeten worden vastgesteld en geregistreerd en actueel 
moeten worden gehouden; neemt kennis van het antwoord van het Bureau dat een 
beleid voor gevoelige functies wordt afgerond en naar verwachting uiterlijk in het derde 
kwartaal van 2019 zal worden goedgekeurd en uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 
ten uitvoer zal worden gelegd; verzoekt het Bureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte 
te houden van ontwikkelingen op dit gebied;

26. waardeert de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de systemen voor interne 
controle, met inbegrip van de controles op de aanbestedings- en uitgavenverrichtingen; 
staat achter het besluit om het extern inwinnen van juridisch advies af te bouwen en er 
snel een einde aan te maken door een interne juridische dienst op te richten; staat achter 
de opmerkingen van de Rekenkamer over de noodzaak van verdere corrigerende 
maatregelen;

27. stelt vast, na commentaar en opmerkingen van de kwijtingsautoriteit in verband met het 
feit dat het Bureau een van de weinige agentschappen van Unie is met meerdere 
vestigingen en het Bureau op verschillende locaties huurovereenkomsten heeft 
afgesloten zonder dat een adequate analyse van de lokale markt is verricht, dat wat 
betreft het kantoor in Rome, binnenkort een nieuwe aanbesteding zal worden 
uitgeschreven, voorafgegaan door een behoorlijke marktanalyse voor het huren van een 
kantoor, teneinde de huidige situatie te regulariseren; merkt bovendien op dat in het 
geval van het kantoor in Athene de lopende huurovereenkomst in januari 2020 is 
geëindigd en dat momenteel een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt voorbereid, met 
inbegrip van een behoorlijke marktanalyse; merkt voorts op dat de verwerkingsfaciliteit 
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in Pagani (Lesbos) de operationele werkplekken in de hotspots heeft verplaatst naar 
buiten de centra; merkt op dat er ten aanzien van het bureau in Cyprus medio 2018 een 
nieuwe overeenkomst is gesloten met de eigenaar van het gebouw na een inschrijving 
die tot doel had de oorspronkelijke overeenkomst te regulariseren en de mogelijkheid te 
bieden om uit te breiden mocht dat nodig zijn; is ingenomen met de nieuwe, op 
15 februari 2019 goedgekeurde operationele standaardprocedures voor aanbestedingen 
die richtsnoeren verstrekken over de aanbestedings- en contractbeheerprocedure, met 
uitvoerige bepalingen inzake marktstudies; stelt vast dat het Bureau inspanningen doet 
om zijn aanbestedingsprocedures af te stemmen op de methodologie die de diensten van 
de Commissie dienen te hanteren voor prospectie en onderhandelingen in verband met 
gebouwen, en om voor alle vastgoedovereenkomsten die het voornemens is te 
ondertekenen marktprospectieberichten te publiceren om de transparantie en het 
concurrentievermogen te vergroten;

28. merkt met bezorgdheid op dat het ontbreken van duidelijke rollen en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van gehuurde gebouwen en 
daarmee samenhangende diensten en werken mogelijk een belemmering vormt voor een 
doelmatige beperking van de risico’s in verband met gebouwen; verzoekt het Bureau 
een doeltreffend beleid vast te stellen voor het beheer van gehuurde gebouwen en 
daarmee samenhangende diensten;

Overige opmerkingen

29. is verheugd, in het licht van de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit met betrekking 
tot de benoeming van de nieuwe uitvoerend directeur ad interim, die op 6 juni 2018 in 
dienst trad, dat na deze wijziging in het management de hoogste prioriteit wordt 
gegeven aan transparantie als het grondbeginsel van het governance-actieplan onder 
leiding van de nieuwe uitvoerend directeur, die vastbesloten is deze aanpak in de 
toekomst voort te zetten;

30. vraagt het Bureau zich te richten op de verspreiding van de resultaten van zijn 
onderzoek onder het publiek en contact te leggen met het publiek via sociale en andere 
media;

31. wijst, in het licht van de opmerkingen en het commentaar van de kwijtingsautoriteit in 
verband met het feit dat het Bureau zijn kantoorruimte in Malta heeft uitgebreid met een 
extra deel van het gebouw waar zijn ruimten zich bevinden, dat het Bureau de 
huurovereenkomst in oktober 2018 heeft gesloten, waarvan de kosten volledig door de 
begroting van het Bureau worden gedekt, met het oog op de ingebruikname van het 
volledige complex;

o

o     o

32. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar 
zijn resolutie van ... 20205 over het functioneren en het financiële beheer van en de controle 
op de agentschappen.

5 Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0000.
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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 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018

(2019/2096(DEC))

Rapporteur voor advies: Roberta Metsola

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan het belang van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en benadrukt dat het Bureau op positieve wijze bijdraagt tot betere 
praktische samenwerking tussen de lidstaten over asiel in Europa, de lidstaten bijstaat 
bij het nakomen van hun verplichtingen in verband met het beschermen van mensen in 
nood en als expertisecentrum inzake asiel fungeert; beklemtoont dat het Bureau bij het 
uitvoeren van zijn activiteiten steeds de soevereiniteit van de lidstaten moet eerbiedigen;

2. herinnert aan de onregelmatigheden bij het Bureau waarover het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) in 2017 verslag heeft gedaan, en aan de aanbevelingen van 
OLAF aan de raad van bestuur van het EASO inzake tuchtmaatregelen, het besluit van 
de raad van bestuur van het EASO van 6 juni 2018 om de uitvoerend directeur met 
onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen, de aanstelling van een uitvoerend 
directeur ad interim op 6 juni 2018 en de benoeming van een nieuwe uitvoerend 
directeur op 16 juni 2019; 

3. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het EASO voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het EASO op 
31 december 2018 correct is weergegeven; wijst er echter op dat de Rekenkamer een 
oordeel met beperking heeft gegeven over de wettigheid en de regelmatigheid van de 
betalingen; neemt kennis van de uitleg van de Rekenkamer dat ze het oordeel met 
beperking heeft gegeven omdat de voor 2017 gerapporteerde onbevredigende situatie 
wat betreft de governance en de regelingen voor interne beheersing van het Bureau en 
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de wettigheid en rechtmatigheid van de verrichtingen slechts langzaam verbetert, wat 
blijkt uit nog een belangrijk geval van onregelmatige aanbesteding;

4. benadrukt dat het Bureau een internecontroleafdeling en doeltreffend beleid voor 
verificaties achteraf moet invoeren om te waarborgen dat alle transacties wettig en 
regelmatig zijn;

5. merkt op dat de begroting van het EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 miljoen EUR 
naar 98 miljoen EUR (d.w.z. een stijging van 24 %), maar dat het aantal 
personeelsleden slechts van 200 naar 207 is gestegen (d.w.z. een stijging van 3,5 %); is 
bezorgd over de bevindingen van de Rekenkamer dat de begroting van het EASO geen 
reserve voor onvoorziene uitgaven omvatte ter dekking van onvoorziene, dringende 
operationele behoeften; roept het Bureau op de dialoog met de Commissie en de 
begrotingsautoriteit over zijn operationele planning en de toewijzing van middelen te 
versterken, vooral in het licht van de aard van de operationele activiteiten van het 
EASO; is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer in haar verslag heeft erkend dat 
van de 61 maatregelen in het actieplan er 30 waren afgerond en er 31 de status “loopt 
nog” hadden; benadrukt dat een doeltreffende, eerlijke en menselijke behandeling van 
asielaanvragen een prioriteit is in de Unie; is in dit opzicht verheugd over het 
voornemen van het EASO om degelijke procedures en een tijdige planning voor 
noodsituaties vast te stellen;

6. is verontrust over de bevindingen van de Rekenkamer dat de personeelssituatie bij het 
Bureau vanaf eind 2017 exponentieel is verslechterd en dat de meeste vacatures, met 
name die voor managers in de afdeling administratie, eind 2018 nog steeds niet vervuld 
waren; betreurt dat de personeelssituatie van het Bureau al minstens twee jaar op rij niet 
is opgelost; spoort het Bureau aan om onmiddellijk actie te ondernemen om een 
permanente en duurzame oplossing voor deze kwestie te vinden; dringt er bij het Bureau 
op aan prioriteit te geven aan het vullen van vacatures voor leidinggevend personeel met 
hooggekwalificeerd vast personeel, teneinde de overige nieuwe personeelsleden op te 
leiden; 

7. betreurt het feit dat het EASO sterk afhankelijk is van uitzendkrachten om het tekort aan 
gedetacheerde nationaal deskundigen die de lidstaten uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad moeten sturen, te compenseren; 
merkt op dat deze afhankelijkheid van uitzendkrachten in plaats van de hoognodige 
detachering van deskundigen door de lidstaten ertoe kan leiden dat het EASO niet in 
staat is de lidstaten te voorzien van cruciale ondersteuning van hun asielstelsels; 
verzoekt de lidstaten hun verplichtingen op het gebied van detachering van personeel na 
te komen; spoort het Bureau aan gevolg te geven aan de aanbevelingen van de 
Rekenkamer om samen met de begrotingsautoriteiten te onderzoeken of het gebruik van 
extern personeel kostenefficiënt is in vergelijking met het gebruik van statutair 
personeel en na te gaan of het toepasselijke wettelijke kader volledig in acht wordt 
genomen, met name wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder geval van mening dat 
het personeelsbestand van het EASO moet worden vergroot om ervoor te zorgen dat het 
zijn taken naar behoren uit kan voeren; is in dit opzicht ingenomen met het ambitieuze 
aanwervingsplan dat ondertussen is ingevoerd en het positieve effect ervan op het 
vervullen van vacatures;

8. betreurt de bevindingen van de Rekenkamer dat de naleving van de doelstelling van 5 % 
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personeelsinkrimping door het Bureau ertoe heeft geleid dat er zowel in Griekenland als 
in Italië een tekort is op het gebied van IT-diensten; merkt bezorgd op dat het Bureau 
gebruikmaakt van overeenkomsten inzake de verlening van IT- en andere 
adviesdiensten die zodanig zijn opgesteld dat dit mogelijk neerkomt op de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in plaats van de levering van duidelijk 
omschreven diensten of producten; erkent dat de aard van de activiteiten van het Bureau 
het moeilijk maakt de timing en duur van relevante contracten te voorspellen, maar 
roept het ertoe op ervoor te zorgen dat de contracten zodanig worden opgesteld dat er 
geen verwarring mogelijk is tussen de verlening van IT-diensten en de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten;

9. neemt kennis van de antwoorden van het EASO op de opmerkingen van de Rekenkamer 
en de inspanningen die onder de nieuwe uitvoerend directeur zijn geleverd om eraan 
tegemoet te komen, onder andere door gastovereenkomsten te sluiten met Italië, 
Griekenland en Cyprus over de huisvesting van asielondersteuningsteams en andere 
EASO-medewerkers in de lidstaten, de aanwervingsprocedures transparanter te maken 
en de juridische functie van het EASO te versterken in de loop van 2019;

10. is verheugd over de concrete en positieve stappen die het Bureau heeft gezet om zijn 
organisatorische governance te hervormen door middel van het governance-actieplan 
van het EASO, dat in 2018 werd goedgekeurd door de raad van bestuur; merkt op dat de 
helft van de corrigerende maatregelen die het management van het Bureau heeft 
getroffen, nog moet worden afgerond; is met name verheugd over de corrigerende 
maatregelen in verband met internecontrolenormen; roept het EASO op om zijn 
internecontroleprocedures verder te verbeteren door bijzondere aandacht te besteden aan 
het invoeren van een beleid inzake gevoelige functies, met inbegrip van mechanismen 
voor risicobeperkende controles en mobiliteit van personeel, om de risico’s in verband 
met gevoelige functies beter te kunnen beheren;

11. wijst erop dat de uitvoerend directeur op 26 november 2019 een nieuw organigram heeft 
voorgesteld aan de raad van bestuur; is van mening dat een reorganisatie van het 
personeel moet bijdragen aan een betere interne controle en kwaliteitsgarantie en een 
beter risicobeheer, en aan de naleving van de door de Rekenkamer en de dienst Interne 
Audit van de Commissie vereiste maatregelen.
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