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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. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) ("agenturet") giver et retvisende 
billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige; glæder sig over agenturets stabile resultater; hilser 
endvidere dets proaktive tilgang til Europa-Parlamentet velkommen;

2. glæder sig over agenturets afgørelse om at styrke sin regnskabsførers uafhængighed ved 
fra og med slutningen af 2018 at ændre sine rapporteringsveje til agenturets direktør for 
så vidt angår administrative anliggender og til bestyrelsen for så vidt angår funktionelle 
aspekter;

3. glæder sig over afslutningen af Revisionsrettens anbefaling fra 2016 vedrørende 
forbedringen af proceduren for formelle (sub)delegationer for anvisningsberettigede;

4. glæder sig over tilsagnet fra agenturet om at imødekomme de anbefalinger, der blev 
fremsat af Kommissionens Interne Revisionstjeneste i dens revisionsrapport for 2017 
om forvaltning og etik i agenturet ("Governance and ethics in the Agency"); bemærker 
endvidere agenturets vilje til at imødekomme de anbefalinger, der blev fremsat som en 
del af den eksterne evaluering af FRA's resultater i perioden 2013-2017, som også blev 
gennemført i 2017 på vegne af Kommissionen;

5. anerkender den komplekse karakter af de undersøgelser, som agenturet har gennemført, 
og som omfatter lovgivning og praksis i 28 medlemsstater, og bemærker i denne 
forbindelse, at mindst tre åbne udbudsprocedurer vedrørende indkøb af undersøgelser 
mislykkedes, fordi de modtagne tilbud oversteg den fastsatte maksimale kontraktværdi 
(som følge af urealistiske markedsskøn); bemærker, at dette indebar yderligere 
administrationsomkostninger for agenturet, og at det, selv om det indvirkede på 
operationernes tidsmæssige placering, ikke medførte forsinkelser i 
gennemførelsesperioden for projekterne; noterer sig, at agenturet har truffet 
foranstaltninger til at mindske risikoen for mislykkede udbudsprocedurer i fremtiden; 
noterer sig anmodningen om yderligere finansiering af agenturet, men påpeger, at 
budgetmæssige begrænsninger ikke bør føre til mislykkede procedurer for offentlige 
indkøb; anmoder derfor agenturet om at gennemføre passende markedsundersøgelser, 
inden det iværksætter en indkaldelse af udbud om undersøgelser, og om fortsat at 
forbedre effektiviteten af sine procedurer for offentlige indkøb;

6. fremhæver betydningen af agenturets undersøgelser og udtalelser for udviklingen i EU-
lovgivningen; understreger, at agenturet bør kunne fremsætte udtalelser på eget initiativ 
om forslag til lovgivning, og at dets mandat bør omfatte alle rettighedsområder, der er 
fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder 
spørgsmål vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager; beklager, at 
agenturets nuværende mandat begrænser dets muligheder for at træffe foranstaltninger 
og iværksætte undersøgelser inden for visse tematiske områder; anbefaler, at disse 
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tematiske områder medtages i den nye flerårige finansielle ramme;

7. glæder sig over, at agenturet fortsatte sin research om situationen for mindretallene i 
Unionen i forbindelse med den anden EU-undersøgelse om mindretal og 
forskelsbehandling; glæder sig i denne forbindelse især over offentliggørelsen af den 
seneste tematiske rapport om den forskelsbehandling, som personer af afrikansk 
oprindelse udsættes for i Unionen; glæder sig endvidere over offentliggørelsen af 
undersøgelsen om overgangen fra uddannelse til beskæftigelse for unge romaer;

8. glæder sig over agenturets fortsatte arbejde med at foretage research om romaernes 
situation i Unionen, hvorved det bidrager til at overvåge effektiviteten og manglerne i 
Unionens og dens medlemsstaters inklusionsstrategier og dertil knyttede politikker; 
glæder sig navnlig over de forskningsbaserede politikhenstillinger fra agenturet 
vedrørende den vellykkede bekæmpelse af romafjendtlighed og kampen for social 
integration af romaer;

9. opfordrer til, at der oprettes en specifik budgetpost til aktiviteter, der øger agenturets 
synlighed og det generelle kendskab til det; opfordrer agenturet til at være mere 
proaktivt i denne henseende ved at offentliggøre oplysninger om dets årlige aktiviteter;

10. glæder sig over agenturets tilsagn om børns rettigheder, som er blevet videreført med de 
undersøgelser, der er blevet gennemført om aldersgrænsen for deltagelse i straffe- og 
civilretlige sager i hele Unionen, om aldersvurdering og fingeraftryk af børn i 
asylprocedurer og om børnefattigdom i Unionen.
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 10.1.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

42
3
1

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu 
Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari 
Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, 
Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, 
Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



PE630.586v02-00 6/6 AD\1173714DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

42 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

ECR Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert 
Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando 
Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3 -

ECR Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

1 0

EFDD Laura Ferrara

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1173714DA.docx

