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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. is verheugd over de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het Bureau 
van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) ("het Bureau") een getrouw beeld 
geeft van zijn financiële situatie per 31 december 2017, en dat zijn verrichtingen wettig 
en regelmatig zijn; is ingenomen met de degelijke resultaten van het Bureau; is voorts 
verheugd over de proactieve benadering van het Europees Parlement;

2. is ingenomen met het besluit van het Bureau om de onafhankelijkheid van zijn 
rekenplichtige te versterken door met ingang van eind 2018 zijn hiërarchische structuren 
te wijzigen, zodat hij verantwoording verschuldigd is aan de directeur van het Bureau 
voor administratieve aangelegenheden en aan de raad van bestuur voor functionele 
aspecten;

3. is verheugd over de afsluiting van de aanbeveling van de Rekenkamer van 2016 met 
betrekking tot de verbetering van het proces voor formele (sub-)delegaties van 
ordonnateurs;

4. is ingenomen met de toezegging van het Bureau om gevolg te geven aan de 
aanbevelingen die de dienst Interne audit van de Commissie heeft geformuleerd in zijn 
auditverslag 2017 over governance en ethiek binnen het Bureau; wijst tevens op de 
bereidheid van het Bureau om gevolg te geven aan de aanbevelingen die zijn vastgesteld 
in het kader van de externe evaluatie van de prestaties van het Bureau gedurende de 
periode 2013-2017, die ook in 2017 namens de Commissie werd verricht;

5. erkent het complexe karakter van de door het Bureau verrichte studies, die betrekking 
hebben op de wetten en praktijken van de 28 lidstaten, en merkt op dat in dit verband 
ten minste drie openbare aanbestedingen voor opdrachten voor studies onsuccesvol 
waren omdat de ontvangen offertes de vastgelegde maximale contractwaarde 
overschreden (als gevolg van onrealistische inschattingen van de markt); betreurt dat dit 
heeft geleid tot extra administratieve overheadkosten voor het Bureau en dat het, hoewel 
het van invloed is geweest op de timing van zijn activiteiten, geen vertraging heeft 
veroorzaakt bij de uitvoering van projecten; verneemt dat het Bureau maatregelen heeft 
genomen om de risico's in verband met onsuccesvolle aanbestedingsprocedures in de 
toekomst te beperken; neemt kennis van het verzoek om aanvullende financiering van 
het Bureau, maar wijst erop dat budgettaire beperkingen niet mogen leiden tot 
onsuccesvolle procedures voor openbare aanbestedingen; dringt er daarom bij het 
Bureau op aan passend marktonderzoek te verrichten alvorens een aanbesteding voor 
studies uit te schrijven en de doeltreffendheid van zijn procedures voor openbare 
aanbestedingen te blijven verbeteren;

6. wijst op de waarde van de studies en adviezen van het Bureau voor de ontwikkeling van 
de wetgeving van de Unie; benadrukt dat het Bureau de mogelijkheid moet hebben op 
eigen initiatief adviezen over wetgevingsvoorstellen uit te brengen en dat zijn opdracht 
moet worden uitgebreid tot alle gebieden van de uit hoofde van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten, met inbegrip van kwesties van 
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justitiële en politiële samenwerking in strafzaken; betreurt dat het huidige mandaat van 
het Bureau zijn mogelijkheden om maatregelen te nemen en studies uit te voeren op 
bepaalde thematische gebieden beperkt; pleit voor de opname van deze thematische 
gebieden in het nieuwe meerjarig financieel kader;

7. is ingenomen met het feit dat het Bureau zijn onderzoek naar de situatie van 
minderheden in de Unie heeft voortgezet in het kader van de tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en discriminatie; is in dit verband met name verheugd 
over de publicatie van het meest recente thematische verslag over de discriminatie 
waarmee mensen van Afrikaanse afkomst in de Unie worden geconfronteerd; is voorts 
ingenomen met de publicatie van de studie over de overgang van onderwijs naar werk 
voor jonge Roma;

8. is ingenomen met de voortdurende inspanningen van het Bureau wat betreft onderzoek 
naar de situatie van Roma in de Unie, waarmee het een bijdrage levert aan het toezicht 
op de doeltreffendheid en de tekortkomingen van de integratiestrategieën en het 
daarmee samenhangende beleid van de Unie en haar lidstaten; is met name ingenomen 
met de op onderzoek gebaseerde beleidsaanbevelingen van het Bureau met betrekking 
tot de succesvolle bestrijding van zigeunerhaat en de strijd voor de sociale integratie van 
de Roma;

9. pleit voor een specifieke begrotingspost voor activiteiten ter ondersteuning van de 
zichtbaarheid en algemene bekendheid van het Bureau; verzoekt het Bureau in dit 
verband proactiever te zijn door informatie over zijn jaarlijkse activiteiten te publiceren;

10. is ingenomen met de inzet van het Bureau voor de rechten van kinderen, die wordt 
voortgezet met de studies over de minimumleeftijd voor deelname van kinderen aan 
strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures in de Unie, over leeftijdsbepaling en 
afname van vingerafdrukken van kinderen in asielprocedures en over kinderarmoede in 
de Unie.
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