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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2163(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges 

éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség 

válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 

Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05873/2017 – C8-0050/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 

15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre4 és különösen annak 21. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- 

és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0146/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 203. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 203. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 53., 2007.2-22., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatója számára az Ügynökség 

2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 

lezárásáról 

(2016/2163(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges 

éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség 

válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 

Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05873/2017 – C8-0050/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 

15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre4 és különösen annak 21. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- 

és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0146/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 203. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 203. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 53., 2007.2-22., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel 

(2016/2163(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- 

és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0146/2017), 

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége („az 

Ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 21 229 000 EUR volt, ami 

2014-hez képest nem jelent változást; mivel az ügynökség költségvetésének 98,23%-a 

az uniós költségvetésből származik; 

B. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 

különösképpen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további 

erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú 

költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő 

irányítása révén; 

 mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évről 

szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) 

megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Ügynökség 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy 

az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

Költségvetés és pénzgazdálkodás 

1. elégedetten állapítja meg, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-

ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya az előző 

évhez hasonlóan 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 71,62%-

os volt, ami az előző évhez képest 2,17%-os növekedést jelent; tudomásul veszi, hogy a 

lekötött előirányzatok általános magas szintjét, ami azt jelzi, hogy a 

kötelezettségvállalások időben megtörténtek; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

2. megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a III. cím (Operatív kiadások) alatt 

lekötött, 2016-ra átvitt előirányzatok elérték az 5 723 282 EUR összeget (70%), a 2014-

es 5 848 956 EUR (75%) összeghez képest; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 

jelentése szerint ezek az átvitelek főként az Ügynökség tevékenységeinek természetét 

tükrözik, amely több hónapos és gyakran az év végén is átnyúló tanulmányok 
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elkészítését is magukban foglalják; 

3. megállapítja, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok végrehajtási szintje 2015-ben 

98,32%-os volt, és csak 104 366,35 eurót kellett törölni, ami a teljes összeg 1,61%-a; 

4. megállapítja, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek 

operatív programjainak többéves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési 

tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az 

évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat előre betervezik és erről 

tájékoztatják a Számvevőszéket; 

Átcsoportosítások 

5. tudomásul veszi, hogy 2015-ben két költségvetési átcsoportosítást terjesztettek az 

igazgatótanács elé jóváhagyásra, és hogy a címek között összesen 835 734 EUR összeg 

került átcsoportosításra; ezen túlmenően megállapítja, hogy ezek az átcsoportosítások 

főként az igazgatási kiadások terén keletkezett többlethez, operatív projektekhez vagy 

operatív kiadásokhoz kapcsolódtak; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2015. évi 

átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt; 

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások 

6. tudomásul veszi, hogy az Ügynökség 2015-ben két ideiglenes (egy AST és egy AD) 

álláshely eltörlésével csökkentette személyzetét, összhangban a költségvetési 

fegyelemről szóló intézményközi megállapodásban1 rögzített általános elvekkel; 

emellett tudomásul veszi, hogy 2015 novemberében a költségvetési hatóság jóváhagyott 

két új AD álláshelyet az Ügynökség személyzete számára, a jelenleg tartó 

menedékügyi/migrációs helyzettel összefüggésben; 

Teljesítmény 

7. megjegyzi, hogy az elmúlt években az Ügynökség széles körű reformfolyamatba 

kezdett, amely tervezési, ellenőrzési és értékelési szerepének a fokozatos 

újradefiniálásához vezetett, ideértve egy belső teljesítményfigyelésre szolgáló, átfogóbb 

rendszert, egy teljes körű funkcionalitást nyújtó nyomon követési és értékelési politikát, 

valamint egy nyomon követésre és értékelésre vonatkozó éves cselekvési tervet; 

megjegyzi, hogy jelenleg öt előzetes és négy utólagos értékelés van folyamatban, illetve 

hogy ennek a gyakorlatnak az eredményét az Ügynökség 2016-os éves tevékenységi 

jelentésében teszik majd közzé; 

8. sajnálatának ad hangot, amiért az Ügynökség mandátuma továbbra is korlátozza az 

alapvető jogok előmozdításában betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy az Ügynökség 

számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a 

jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió 

Alapjogi Chartája értelmében védett jogok minden területére, ideértve például a 

rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; 

                                                 
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i 

intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.). 
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9. üdvözli az Ügynökség komoly eredményeit; megállapítja, hogy az Ügynökség 60 olyan 

rendezvényt tartott, amelyen részt vettek kulcsfontosságú partnerei és az érdekelt felek, 

hogy megvitassák a különböző tematikus területekkel kapcsolatos alapvető jogokat; 

elismeri, hogy az Ügynökség 240 prezentáció és meghallgatás során kínálta fel 

szakértelmét, és kutatásait 32 jelentés és tanulmány keretében ismertette; emlékeztet, 

hogy az Ügynökség 122 esetben fejtette ki véleményét a tagállamok, az Unió és más 

nemzetközi szervezetek megkeresésére adott válaszként; üdvözli továbbá az Ügynökség 

Európai Parlamentre vonatkozó proaktív megközelítését; 

Belső ellenőrzés 

10. megelégedéssel állapítja meg, hogy a jelentéstételi időszak végén az utólagos 

ellenőrzések semmilyen behajtandó összegre nem derítettek fényt; 

11. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2015-ben nyomon 

követési ellenőrzést végzett két, 2013 végén tett kötelezettségvállalás kapcsán, amelyek 

a humán erőforrások és a szerződések igazgatására vonatkoztak; tudomásul veszi, hogy 

ennek eredményeképpen minden ajánlás lezárásra került, kivéve egy „nagyon fontos” 

minősítésűt, és egy „nagyon fontos”-ról „fontos”-ra visszaminősített ajánlást; 

megelégedéssel nyugtázza, hogy az IAS összes 2015 előtti ajánlását teljesítették és 

lezárták; 

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság 

12. tudomásul veszi, hogy a Közszolgálati Törvényszék által 2015-ben az Ügynökség ellen 

folytatott két peres eljárás viszonylatában az ítélet az Ügynökségnek kedvezett a T-

107/13 P ügyben, és az Ügynökség éppen a jogi költségek fellebbező féltől való 

behajtásának folyamatában tart, míg a T-658/13 P ügyben az Ügynökség eleget tett az 

ítéletben foglaltaknak; megjegyzi továbbá, hogy az F25/14. és F106/13. sz. egyesített 

ügyekben az ítélet végrehajtása folyamatban van, illetve az Ügynökség újra munkáltatja 

a fellebbezőt és kifizette ennek perköltségeit, míg a fellebbezés függőben van; 

tudomásul veszi, hogy az ombudsman 178/2013/LP ügye nem függ össze egyetlen 

olyan bírósági üggyel sem, amelynek az Ügynökség részese (volt); 

13. tudomásul veszi, hogy a személyzeti szabályzat mellett az Ügynökség egy olyan 

gyakorlati útmutatót is adott a személyzete számára a vezetésről és az érdekellentét 

megelőzéséről, amely számos különféle ügyről nyújt kiterjedt információt és tanácsot; 

ezen túlmenően megjegyzi, hogy az Ügynökség rendszeres képzéseket tart a 

személyzete számára etikai és feddhetetlenségi témákban, valamint közzéteszi az összes 

aktív igazgatótanácsi és tudományos bizottsági, valamint a vezetőségi tag érdekeltségi 

nyilatkozatát és önéletrajzát; 

14. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 2012 óta az Ügynökség alkalmazza a Bizottság 

visszaélések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait, az 

igazgatótanácsának 2012/04. számú határozatával1 összhangban;  

15. megjegyzi, hogy az Ügynökség alkalmazza a helyes hivatali magatartásra vonatkozó 

szabályzatot, illetve értékeli a vezetőségi, az igazgatótanácsi és tudományos bizottsági 

                                                 
1 http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
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tagok pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatainak ellenőrzését, és a nyilatkozatokat 

közzéteszi az Ügynökség honlapján az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére 

vonatkozó szakpolitikája részeként; 

16. tudomásul veszi, hogy az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

elfogadása nyomán az Ügynökségnek meg kell fontolnia, hogy miként ülteti át belső 

szinten az irányelvet; bátorítja az Ügynökséget, hogy hajtsa végre az irányelv releváns 

előírásait, és hogy a végrehajtásról tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak; 

tudomásul veszi, hogy az Ügynökség jelenleg értelemszerűen a Bizottság visszaélések 

nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait alkalmazza, az igazgatótanácsának 

2012/04. számú határozatával összhangban; kéri az Ügynökséget, hogy fontolja meg, 

vajon mennyiben lenne megfelelőbb, ha a többi ügynökség mintájára konkrét 

intézkedéseket hozna a visszaéléseket bejelentők védelmére; 

17. tudomásul veszi, hogy az Ügynökség csalás elleni stratégiát fejlesztett ki, amely 

szükség esetén – elkötelezett kockázatértékelés után – új ellenőrzések bevezetését 

mérlegeli; megjegyzi továbbá, hogy a stratégiát az Ügynökség igazgatótanácsa 2014. 

decemberi ülésén fogadta el egy erre vonatkozó cselekvési tervvel együtt, amelyet 2015 

folyamán hajtottak végre; 

18. megjegyzi, hogy az Ügynökség tervezi, hogy éves jelentésében standard fejezetet 

szentel az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és a feddhetetlenségnek; 

Egyéb megjegyzések  

19. aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly jelentős eltolódását az 

Ügynökség hat felső vezetői álláshelye tekintetében, amelyek közül ötöt azonos nemű 

személyek töltenek be; sürgeti az Ügynökséget ezen egyensúlyhiány kiigazítására és az 

eredményeknek az Európai Parlamenttel való mielőbbi közlésére; 

20. tudomásul veszi, hogy 2015-ben 199 alkalmazott vett részt intézményen kívüli 

közösségi napokon (away days), aminek költsége 13 860,62 EUR volt (70 EUR 

fejenként); 

21. üdvözli, hogy az Ügynökség 2015 során elsősorban az Unióba érkező menekülteket és 

migránsok helyzetével kapcsolatos alapjogokra összpontosított, amit különösen az 

Ügynökség Görögországban és Olaszországban felállított uniós fogadóállomásokon 

érvényesülő alapvető jogokról szóló véleménye tükröz; különösen elismeri, hogy az 

Ügynökség jelentős mértékben fokozta tevékenységét a bevándorlás és a migránsok 

integrációja, a vízum és határellenőrzés, valamint a menekültügyi eljárások területén; 

22. üdvözli, hogy 2015-ben az Ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló 

kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok integrációs politikái 

hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az 

Ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres 

harccal és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben; 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve a nem nyilvános know-how és üzleti információk 

(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről (HL L 157., 

2016.6.15., 1. o.) 
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23. üdvözli, hogy az Ügynökség folyamatosan törekszik arra, hogy megállapításait a széles 

nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétegye a közösségi média platformjain; 

határozottan ösztönzi az Ügynökség munkáinak online platformokon történő további 

terjesztését. 

24. javasolja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 

javasolt új tematikus területeinek beillesztését az új többéves keretbe, amelyről jelenleg 

folynak a tárgyalások. kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés az uniós jog 

részévé vált, így az Ügynökség feladatkörébe tartozik; 

° 

° ° 

25. A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal 

az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017. 

xxxx xx-i] állásfoglalására1.  

                                                 
1 E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000]. 
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VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2163(DEC)) 

A vélemény előadója: Petr Ježek 

 

JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2015. 

december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek; 

2. üdvözli a törölt előirányzat-átvitel igen alacsony (2%-nál kevesebb) és az uniós 

támogatások felhasználásának meglehetősen magas (99%) szintjét; egyetért, hogy mindez 

a jó tervezés és irányítás jele; megjegyzi ugyanakkor, hogy a kiadások esetében a lekötött 

előirányzatok átvitelének aránya magas volt (70%), és ez az Ügynökség tevékenységeinek 

jellegéből adódik, amelyek több hónapos és gyakran az év végén túl is tartó közbeszerzési 

tanulmányokat is magukban foglalnak; 

3. üdvözli, hogy az Ügynökség 2015 során elsősorban az Unióba érkező menekülteket és 

migránsok helyzetével kapcsolatos alapjogokra összpontosított, amit különösen az 

Ügynökség Görögországban és Olaszországban felállított uniós fogadóállomásokon 

érvényesülő alapvető jogokról szóló véleménye tükröz; különösen elismeri, hogy az 

Ügynökség jelentős mértékben fokozta tevékenységét a bevándorlás és a migránsok 

integrációja, a vízum és határellenőrzés, valamint a menekültügyi eljárások területén; 

4. üdvözli, hogy 2015-ben az Ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló 

kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok integrációs politikái 

hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az 

Ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres harccal 

és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben; 
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5. sajnálatának ad hangot, amiért az Ügynökség mandátuma továbbra is korlátozza az 

alapvető jogok előmozdításában betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy az Ügynökség 

számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a 

jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió 

Alapjogi Chartája értelmében védett jogok minden területére, ideértve például a 

rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; 

6. üdvözli az Ügynökség komoly eredményeit; megállapítja, hogy az Ügynökség 60 olyan 

rendezvényt tartott, amelyen részt vettek kulcsfontosságú partnerei és az érdekelt felek, 

hogy megvitassák a különböző tematikus területekkel kapcsolatos alapvető jogokat; 

elismeri, hogy az Ügynökség 240 prezentáció és meghallgatás során kínálta fel 

szakértelmét, és kutatásait 32 jelentés és tanulmány keretében ismertette; emlékeztet, hogy 

az Ügynökség 122 esetben fejtette ki véleményét a tagállamok, az Unió és más 

nemzetközi szervezetek megkeresésére adott válaszként; üdvözli továbbá az Ügynökség 

Európai Parlamentre vonatkozó proaktív megközelítését; 

7. üdvözli, hogy az Ügynökség folyamatosan törekszik arra, hogy megállapításait a széles 

nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétegye a közösségi média platformjain; 

határozottan ösztönzi az Ügynökség munkáinak online platformokon történő további 

terjesztését. 

8. felszólítja az Ügynökséget, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti 

szabályzat 22c. cikke értelmében fogadjon el a visszaélést jelentő személyek védelméről 

szóló kötelező belső szabályokat; 

9. javasolja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javasolt 

új tematikus területeinek beillesztését az új többéves keretbe, amelyről jelenleg folynak a 

tárgyalások. kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés az uniós jog részévé 

vált, így az Ügynökség feladatkörébe tartozik. 
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