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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 op de groeiende rol en de toenemende begroting van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (“het Agentschap” of “Frontex”), doorgaans aangeduid als 
Frontex, bij de bevordering, coördinatie en ontwikkeling van het Europees geïntegreerd 
grensbeheer met volledige inachtneming van de grondrechten;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 op 
alle materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Agentschap op 31 december 2019 correct is weergegeven;

3. stelt vast dat de begroting van het Agentschap is verhoogd van 406 miljoen EUR tot 
446 miljoen EUR (wat neerkomt op een stijging met 9,8 %); stelt vast dat het 
personeelsbestand van het Agentschap in 2019 is gestegen van 630 tot 749 (een stijging 
van 18,8 %) en dat het Agentschap aan het einde van het jaar een bezettingsgraad 
bereikte van 82 % van de posten in de lijst van het aantal ambten (zonder rekening te 
houden met de posten voor het permanente korps); verzoekt het Agentschap rekening te 
houden met de opmerkingen die de Rekenkamer in dit verband maakt, namelijk dat het 
Agentschap de richtsnoeren die het aan leden van selectiecomités verstrekt, moet 
verbeteren en de financiële rechten van de kandidaten met betrekking tot de 
salarisbetalingen nauwkeuriger moet verifiëren; wijst erop dat, hoewel het Agentschap 
een groot aantal nieuwe posten heeft gekregen, het moeite had om alle noodzakelijke 
personeelsleden aan te werven en in 2019 een hoge vacaturegraad registreerde; wijst 
erop dat de lange planningscyclus voor de goedkeuring van het enkelvoudig 
programmeringsdocument problemen veroorzaakt voor het Agentschap, dat moet 
werken in een veranderlijke omgeving;

4. verwelkomt de bevinding van de Rekenkamer dat de vereenvoudigde en transparante 
financieringsregeling die sinds begin 2018 van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, kennelijk bijdraagt tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere vereenvoudiging en een betere monitoring van 
subsidies; betreurt evenwel dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat hoewel het 
Agentschap in 2019 subsidieovereenkomsten met samenwerkende landen voor 
operationele activiteiten met een waarde van 183 miljoen EUR, ofwel 55 % van de 
begroting van het Agentschap, beheerde, de vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale uitgaven voor operationele activiteiten van het 
Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn op de 
daadwerkelijke kosten en als zodanig vatbaarder zijn voor fouten, en dat het voornemen 
om over te schakelen op vergoedingen op basis van eenheidskosten voor dit soort 
uitgaven, in zijn huidige vorm tot dusver geen resultaten heeft opgeleverd; neemt 
daarnaast ook nota van de aanbeveling van de Rekenkamer dat het Agentschap zou 
moeten werken aan een vereenvoudigde en transparante financieringsregeling die ook 
betrekking heeft op kosten in verband met apparatuur; stelt tot zijn spijt vast dat het 
Agentschap vergoedingen aan samenwerkende landen heeft betaald zonder de 
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noodzakelijke bewijsstukken; merkt op dat de Rekenkamer niettemin heeft 
geconstateerd dat het Agentschap stappen heeft ondernomen om de verificaties vooraf 
te verbeteren en dat het Agentschap in 2019, overeenkomstig de in voorgaande jaren 
gedane aanbevelingen, verificaties achteraf van vergoedingen opnieuw heeft ingevoerd; 
verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat hun respectieve grensagentschappen de 
correcte documentatie met betrekking tot de daadwerkelijk gemaakte kosten binnen de 
in de subsidieovereenkomsten vastgestelde termijn indienen bij Frontex;

5. roept het Agentschap op om dringend corrigerende maatregelen te nemen met 
betrekking tot alle openstaande opmerkingen van de Rekenkamer, met inbegrip van de 
vaststelling en uitvoering van beleid inzake gevoelige posten in overeenstemming met 
de eigen normen inzake interne controle, om het risico op dubbele financiering uit het 
door de Commissie beheerde Fonds voor interne veiligheid en uit financiering van 
Frontex aan te pakken en om iets te doen aan het niveau van de overdrachten, dat hoog 
blijft;

6. wijst er nogmaals op dat er een uitgesproken gebrek aan genderevenwicht is binnen de 
raad van bestuur van het Agentschap; pleit ervoor dat dit gebrek aan evenwicht zo 
spoedig mogelijk wordt verholpen; verzoekt het Agentschap derhalve om de lidstaten 
proactief te herinneren aan het belang van genderevenwicht en verzoekt de lidstaten bij 
de benoeming van leden van de raad van bestuur van het Agentschap te zorgen voor 
genderevenwicht;

7. is ingenomen met de instelling van een documentenregister, maar is van mening dat het 
huidige register niet voldoet aan de wettelijke vereisten van Verordening (EG) 
nr. 1049/20011, aangezien alle documenten die het Agentschap opstelt en/of in zijn bezit 
heeft, in het register zouden moeten worden opgenomen; erkent dat het Agentschap, 
overeenkomstig artikel 4 van die verordening, de toegang tot documenten kan weigeren 
indien dit in het openbaar belang is op het gebied van openbare veiligheid, defensie en 
militaire aangelegenheden, de internationale betrekkingen of het financiële, monetaire 
of economische beleid van de Unie of van een lidstaat; herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om met betrekking tot al zijn activiteiten volledige transparantie te 
waarborgen; verzoekt met name het Agentschap om, gelet op de naar verwachting 
verdere aanzienlijke algemene toename van de begroting van het Agentschap in de 
komende jaren en zijn uitgebreide verantwoordelijkheden, meer gedetailleerde 
informatie te verstrekken over de uitvoering van zijn begroting voor operationele 
activiteiten, waarbij per hoofdstuk een precies overzicht wordt gegeven van de onder de 
verschillende artikelen en onderdelen gefinancierde activiteiten; betreurt dat de 
Rekenkamer in zijn verslag alleen de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven 
van het Agentschap beoordeelt; verzoekt de Rekenkamer om, gezien de omvang en 
reikwijdte van de begroting van het Agentschap, in de toekomst de prestaties van het 
Agentschap te onderwerpen aan een meer kwalitatieve evaluatie, op basis waarvan de 
autoriteit die de kwijting verleent, beter kan beoordelen hoe de begroting van het 
Agentschap wordt besteed;

8. neemt met bezorgdheid kennis van de ernstige en herhaalde beschuldigingen van 
betrokkenheid van het Agentschap bij uitzettingen van migranten en de beschuldigingen 

1 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
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van schendingen van de grondrechten; dringt er bij het Agentschap op aan de interne 
rapportageprocedures te versterken, met name wat de grondrechten betreft, en een 
klokkenluiderscultuur te ondersteunen, door ten volle gebruik te maken van de 
versterkte rol van de Inspectie- en Controledienst en de richtsnoeren van Frontex inzake 
klokkenluiden; neemt kennis van de uitleg die de uitvoerend directeur op 1 december 
2020 heeft gegeven aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken; neemt nota van de stappen die het Agentschap in overleg met het Bureau voor de 
grondrechten heeft ondernomen om de bescherming van de grondrechten bij zijn 
activiteiten te verbeteren, met name door middel van een overeenkomst inzake 
dienstverleningsniveau; begrijpt echter dat dit de aanwerving van de 
grondrechtenfunctionaris, de plaatsvervangend grondrechtenfunctionaris en de 
toezichthouders voor de grondrechten niet kan vervangen; neemt in dat verband kennis 
van de brief van 18 december 2020 van Monique Pariat, directeur-generaal Migratie en 
Binnenlandse Zaken, en dringt er dan ook op aan dat het Agentschap met spoed de 
veertig toezichthouders voor de grondrechten aanwerft, zoals vereist uit hoofde van 
artikel 110, lid 6, van Verordening (EU) 2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen aan de hand waarvan het Agentschap aan de 
leden van het Parlement verslag uitbrengt over lopende operaties, met inbegrip van 
ernstige incidenten in verband met schendingen van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

9. herinnert eraan dat artikel 46 van de verordening betreffende de Europese grens- en 
kustwacht (EBCGR) voorziet in de verplichting voor de uitvoerend directeur van 
Frontex om activiteiten te schorsen, te beëindigen of niet aan te vangen wanneer er 
sprake is van schendingen van de grondrechten of internationale 
beschermingsverplichtingen die ernstig zijn of waarschijnlijk zullen voortduren; 
benadrukt dat de raad van bestuur van Frontex heeft besloten een intern onderzoek in te 
stellen naar aanleiding van beweringen dat het Agentschap verwikkeld was bij 
uitzettingen van migranten aan de Griekse buitengrenzen, waarbij de 
grondrechtenfunctionaris, het adviesforum en het Bureau voor de grondrechten 
betrokken waren; neemt er kennis van dat de raad van bestuur op 21 januari 2021 op 
basis van de beschikbare informatie heeft besloten het onderzoek naar 8 van de 
13 incidenten af te sluiten; neemt met bezorgdheid kennis van andere aantijgingen over 
het gedrag van het Agentschap waar het werkzaam is aan bepaalde landbuitengrenzen 
van de Unie, en neemt nota van het recente besluit van Frontex om zijn missie in 
Hongarije op te schorten na het arrest van het HvJ-EU (zaak C-808/18);

10. neemt nota van het feit dat OLAF een onderzoek naar Frontex is begonnen en dat de 
Ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar het klachtenmechanisme van Frontex 
voor de behandeling van vermeende inbreuken op de grondrechten, alsook naar de rol 
en de onafhankelijkheid van de “grondrechtenfunctionaris” van Frontex; neemt voorts 
kennis van de oprichting van een werkgroep binnen de Commissie LIBE om toezicht te 
houden op en onderzoek te doen naar het beheer van en de werking van Frontex;

11. besluit dat de uitbreiding van de bevoegdheden en de verhoging van de begroting van 
het Agentschap gepaard moeten gaan met een bijbehorende grotere 
verantwoordingsplicht en transparantie; benadrukt dat een dergelijke verantwoording en 
transparantie, en in het bijzonder de naleving van het Unierecht door het Agentschap, 
voorwaarden zijn voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
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van het Agentschap; benadrukt in dit verband dat er volledige opheldering moet komen 
over de vermeende schendingen van de grondrechten aan de buitengrenzen; 
onderstreept dat er een actieplan nodig is om de mechanismen voor het toezicht op en 
de rapportage van schendingen van de grondrechten en klachten in het Agentschap te 
verbeteren, onder meer door de aanwerving van veertig toezichthouders voor de 
grondrechten die de in artikel 110 van de Frontex-verordening2 vastgestelde taken 
kunnen uitvoeren; beveelt de Commissie begrotingscontrole op basis van de 
beschikbare feiten aan de verlening van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 uit te stellen totdat deze elementen 
door het Agentschap afdoende zijn verduidelijkt en gepresenteerd en totdat het 
onderzoek van OLAF is afgerond.

2 Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 
2016/1624.
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