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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat het mandaat van het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(Frontex) ("het Agentschap") in 2016 naar aanleiding van de migratie- en asielsituatie in 
2015 aanzienlijk is verruimd, om het Agentschap in staat te stellen beter in te spelen op 
de behoeften en problemen aan de buitengrenzen van de EU; wijst erop dat de begroting 
van het Agentschap in 2017 met 21 % is verhoogd en dat het personeelsbestand in 2017 
met 43 % is toegenomen; wijst erop dat in 2017 nog werd gewerkt aan de aanpassing 
van systemen en procedures aan het nieuwe mandaat van het Agentschap, dat in 2016 
werd geactualiseerd krachtens Verordening (EU) 2016/16241; is verheugd over het 
oordeel van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het Agentschap een getrouw beeld 
geeft van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2017, en dat zijn 
verrichtingen wettig en regelmatig zijn; herinnert eraan dat het mandaat van het 
Agentschap op dit moment wordt herzien; 

2. stelt vast dat er voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake is van aanzienlijke 
annuleringen (17 %) van overgedragen begrotingskredieten van het voorgaande jaar; 
benadrukt dat dit wijst op een te hoge inschatting van begrotingsbehoeften van het 
Agentschap, met name bij overheidsdiensten van lidstaten en andere landen waarmee 
wordt samengewerkt; verzoekt het Agentschap derhalve om, in overleg met zijn 
partners, zijn begrotingsramingen te verbeteren; moedigt het Agentschap aan om, in 
voorkomend geval, vereenvoudigde kostenopties te gebruiken en naast subsidies andere 
financieringsmechanismen te gebruiken om de kosteneffectiviteit te verbeteren;

3. merkt op dat de Rekenkamer er sinds 2014 op wijst dat de door de samenwerkende 
landen gedeclareerde uitgaven vaak onvoldoende met bewijsmiddelen worden 
onderbouwd; betreurt dat dit in 2017 wederom het geval was bij de financiële steun die 
verleend werd voor het inzetten van een vliegtuig door de IJslandse kustwacht in
Griekenland en bij de cofinanciering van de inzet van een vliegtuig dat gebruikt werd 
door de Spaanse Guardia Civil; is verheugd over het besluit van het Agentschap om een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding van kosten in te voeren om dit structurele 
probleem aan te pakken;

4. betreurt de irreguliere aanwerving van tijdelijke functionarissen in hogere AST-rangen 
dan op grond van het statuut is toegestaan (AST 4); heeft begrip voor de problemen die 
het Agentschap ondervindt bij het aanwerven van gekwalificeerd personeel, die ertoe 
hebben geleid dat het Agentschap 4 miljoen EUR heeft teruggestort;  herinnert het 
Agentschap eraan dat het belangrijk is om het statuut te allen tijde te eerbiedigen;

5. betreurt dat vacatures uitsluitend op de website van Frontex worden gepubliceerd en 
slechts in een beperkt aantal talen; verzoekt het Agentschap proactiever te zijn als het 

                                               
1 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening 
(EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
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gaat om de zichtbaarheid en bekendheid van zijn vacatures; heeft begrip voor de zorgen 
over de extra kosten die het vertalen van vacatures in alle EU-talen met zich meebrengt, 
maar verzoekt het Agentschap om alle vacatures systematisch en in alle talen op de 
website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) te publiceren, om de 
transparantie voor de burgers van de Unie te vergroten; verzoekt de Europese 
Commissie maatregelen te overwegen om de financiële lasten voor de agentschappen in 
verband met de vertaling van vacatures te verlichten, onder meer door een ad-
hocraamovereenkomst te sluiten met het Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie;

6. merkt op dat het Agentschap reeds in 2014 is verhuisd, maar nog steeds geen uitgebreid 
bedrijfscontinuïteitsplan heeft dat is goedgekeurd door de raad van bestuur; verzoekt de 
raad van bestuur van Frontex om duidelijke overeenkomsten inzake het 
dienstverleningsniveau vast te stellen voor de continuïteit van zijn activiteiten in geval 
van een ramp op zijn locatie, doelstellingen vast te stellen voor het herstel van de IT-
infrastructuur, en het maximaal toegestane gegevensverlies te bepalen voor de meest 
kritieke systemen en -toepassingen; verzoekt het Agentschap om hiervoor 
ondersteuningsplannen te ontwikkelen, deze naar behoren te testen en de resultaten 
daarvan te laten goedkeuren door de raad van bestuur van het Agentschap;

7. herinnert eraan dat de bepalingen inzake voorlichting en communicatie als onderdeel 
van de verantwoordingsplicht van het Agentschap jegens het publiek in de herziene 
verordening aanzienlijk zijn gewijzigd, en het Agentschap tot grotere transparantie 
omtrent zijn activiteiten verplichten; betreurt dat het Agentschap deze nieuwe regels 
nog steeds niet volledig naleeft en spoort het Agentschap aan de regels onverwijld toe te 
passen;

8. betreurt dat bij de meeste operationele programma's van het Agentschap de 
doelstellingen onvoldoende gekwantificeerd waren en dat bovendien specifieke 
streefwaarden voor de gezamenlijke operaties ontbraken; stelt bezorgd vast dat dit, 
samen met de ontoereikende informatie van samenwerkende landen, de evaluaties 
achteraf van de doeltreffendheid van gezamenlijke operaties op termijn kan 
bemoeilijken; verzoekt het Agentschap om relevante strategische doelstellingen vast te 
stellen voor zijn activiteiten en een doeltreffend en resultaatgericht toezicht- en 
rapportagesysteem vast te stellen met relevante en meetbare kernprestatie-indicatoren;

9. stelt wederom met bezorgdheid vast dat er sprake is van een gebrek aan 
genderevenwicht in de raad van bestuur van het Agentschap; herinnert eraan dat het de 
lidstaten zijn die bevoegd zijn om de leden van de raad van bestuur te benoemen; spoort 
de lidstaten aan voor genderevenwicht te zorgen als zij leden benoemen voor de raad 
van bestuur van het Agentschap; spoort het Agentschap aan de lidstaten actief te 
herinneren aan het belang van genderevenwicht; wijst erop dat het wenselijk zou zijn 
maatregelen te nemen ter verbetering van het geografisch evenwicht in het 
personeelsbestand van het Agentschap;

10. betreurt ten zeerste dat de grondrechtenfunctionaris, ondanks herhaalde verzoeken van 
het Parlement en een aanzienlijke verruiming van het totale personeelsbestand van het 
Agentschap, nog steeds niet over voldoende menskracht beschikt en daardoor duidelijk 
moeite heeft om de taken die haar krachtens de herziene verordening zijn toebedeeld, 
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naar behoren uit te voeren; dringt er bij het Agentschap op aan zijn 
grondrechtenfunctionaris voldoende middelen en personeel ter beschikking te stellen, 
met name voor het opzetten van een klachtenmechanisme en de verdere ontwikkeling 
en tenuitvoerlegging van de strategie voor toezicht op en het waarborgen van de 
bescherming van de grondrechten.
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