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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. wijst erop dat het bureau in 2014 circa 1,3 miljoen EUR aan budgettaire vastleggingen 

heeft overgedragen die niet waren gedekt door juridische verplichtingen; wijst erop dat 

28,6 % van de betalingen van het bureau werden verricht na het verstrijken van de 

termijnen die in het financieel reglement zijn bepaald; wijst erop dat 21,2 % van de in 

2014 overgedragen niet-gesplitste vastleggingskredieten werd geannuleerd, hetgeen meer 

is dan in 2013 (16,5 %); is het met de Rekenkamer eens dat dit duidt op tekortkomingen in 

de begrotingsplanning van het bureau en dat het haaks staat op het 

jaarperiodiciteitsbeginsel, maar erkent dat overdrachten in sommige gevallen kunnen 

worden verklaard door het meerjarige karakter van de activiteiten, 

aanbestedingsprocedures of projecten; 

2.  merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken een correcte weergave zijn van de financiële stand 

van zaken op 31 december 2014, en dat zijn transacties wettig en regelmatig zijn; 

3. wijst op het grote personeelsverloop in 2014, aangezien veertien personeelsleden het 

bureau verlieten waarvan vier in een topfunctie; onderschrijft de stelling van de 

Rekenkamer dat dit een aanzienlijke bedreiging vormt voor de verwezenlijking van de in 

het jaarlijkse en meerjarige werkprogramma vastgestelde doelstellingen; 

4. neemt nota van de kwestie die de Rekenkamer al in 2013 had gesignaleerd en die nog 

steeds niet is opgelost, namelijk dat de vragen voor sollicitatiegesprekken en proeven na 

de beoordeling van de individuele sollicitaties zijn opgesteld, hetgeen doet vermoeden dat 

zij hierdoor zijn beïnvloed; merkt in dit verband bezorgd op dat de jury niet altijd punten 

toekende voor alle selectiecriteria in de kennisgevingen van vacature; dringt er bij het 

bureau op aan de aanwervingsprocedure onmiddellijk te herzien; 

5.  erkent de vaststelling van een beleid inzake de preventie van en omgang met 

belangenconflicten overeenkomstig de richtsnoeren die de Commissie in december 2013 

heeft gepubliceerd en dringt er bij het bureau op aan dit beleid openbaar te maken, samen 

met cv's en belangenverklaringen, teneinde de kwijtingsautoriteit een overzicht van de 

vastgestelde belangenconflicten te verschaffen; verzoekt het bureau duidelijke regels 

inzake klokkenluiders en tegen "draaideur"-constructies vast te stellen; 

6. erkent de moeilijkheden bij de beheersing van de huidige vluchtelingencrisis; beseft ook 

dat het takenpakket van het bureau waarschijnlijk verder zal worden uitgebreid en dat zijn 

begrotings- en personele middelen daarom dienovereenkomstig zullen moeten worden 

verhoogd; verzoekt het bureau zich meer in te spannen om zijn begrotingsbeheer te 

verbeteren en met een actieplan te komen om de komende jaren optimaal te presteren. 
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