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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. wijst er nogmaals op dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (“het 
Bureau”) een belangrijke bijdrage levert aan de bescherming en bevordering van de 
grondrechten van de inwoners van de Unie; herinnert er voorts aan dat het Bureau een 
belangrijke rol speelt bij de bevordering van afwegingen over beveiliging en 
grondrechten; vestigt de aandacht met name op de waarde van de studies en adviezen van 
het Bureau voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de wetgeving van de Unie;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2019 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het Bureau op 
31 december 2019 correct is weergegeven; betreurt het dat de begroting van het Bureau 
is verlaagd van 30 miljoen EUR in 2018 tot 29 miljoen EUR in 2019 en neemt er nota 
van dat het aantal personeelsleden gedurende diezelfde periode licht is toegenomen van 
110 tot 114;

3. betreurt het dat het percentage overgedragen vastleggingskredieten voor beleidsuitgaven 
wederom hoog was, namelijk 60 %, wat neerkomt op een verlaging van 10 % tussen 2018 
en 2019, maar nog altijd wijst op een structureel probleem; erkent dat deze overdrachten 
voornamelijk een weerspiegeling zijn van de aard van de kernactiviteiten van het Bureau, 
waaronder de financiering van studies en andere activiteiten die meerdere maanden en 
uiteindelijk tot na het einde van het jaar duren; is verheugd dat het Bureau sinds 2018 
heeft beoogd de planningsprocedures te verbeteren om beter toezicht te houden op 
vertragingen tussen de ondertekening van contracten, leveringen en betalingen, en vraagt 
het Bureau zijn financiële planning en uitvoeringscycli verder te verbeteren; is verheugd 
dat het Bureau inmiddels een nieuw projectbeheersinstrument heeft ingevoerd om de 
grote hoeveelheid gegevens beter te kunnen verwerken en dat het hierdoor naar 
verwachting zijn overdrachten beter zal kunnen ramen teneinde aan zijn kernprestatie-
indicatoren te voldoen; beveelt aan om de situatie opnieuw te evalueren totdat het 
percentage overdrachten tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht;

4. is verheugd dat het Bureau voor de vastgelegde kredieten een uitvoeringspercentage van 
99,43 % heeft gehaald en dat het zijn streefcijfer van 95 % heeft overtroffen;

5. is verheugd dat het Bureau e-aanbesteding heeft ingevoerd, conform de aanbevelingen 
van de Rekenkamer; verzoekt het Bureau zijn inspanningen met betrekking tot de nog 
openstaande aanbeveling inzake e-inschrijving te blijven opvoeren, maar erkent dat dit 
niet uitsluitend onder de controle van het Bureau valt;

6. is verheugd dat er goed gevolg is gegeven aan de opmerking van de Rekenkamer over de 
moeilijkheden die het Bureau met de aanbesteding van studies heeft ondervonden wegens 
onrealistische marktramingen;

7. erkent de complexe aard van de door het Bureau verrichte studies, die betrekking hebben 
op de wetgeving en de praktijk van alle lidstaten, en het grote aantal publicaties en 
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opleidingen om de naleving van de grondrechten te waarborgen, die ook bijdragen aan en 
input leveren voor de werkzaamheden van verscheidene organen en agentschappen van 
de Unie; wijst met name op de inzet van het Bureau voor de bescherming van kwetsbare 
groepen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie binnen de Unie; is ingenomen 
met de proactieve benadering van het Bureau ten aanzien van het Parlement en is van 
mening dat het Bureau op eigen initiatief advies moet kunnen uitbrengen over 
wetgevingsvoorstellen en over alle gebieden van de uit hoofde van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten, met inbegrip van kwesties van 
justitiële en politiële samenwerking in strafzaken; is dan ook verheugd dat in het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot 
oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten1 wordt 
verduidelijkt dat de reikwijdte van de activiteiten van het Bureau alle bevoegdheden van 
de Unie bestrijkt;

8. is verheugd over de lancering van het informatiesysteem van de Europese Unie over de 
grondrechten (Efris) voor een systematischer gebruik van beoordelingen van de 
internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten op het gebied van de 
mensenrechten, mede na de aanmoediging van het Parlement om een dergelijk instrument 
te ontwikkelen;

9. wijst op de inspanningen om de nieuwe organisatiestructuur van het Bureau te 
consolideren; is verheugd over deze reorganisatie en de verwezenlijking van de door het 
Parlement vastgestelde doelstelling van genderevenwicht in leidinggevende functies;

10. neemt kennis van de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie van het Bureau in de 
loop van 2019, met bijzondere aandacht voor de bepalingen van de richtsnoeren van het 
Bureau inzake klokkenluiders; spoort het Bureau aan zijn werkzaamheden op dit gebied 
voort te zetten.

1 COM(2020) 225 final
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