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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2096(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil 
pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului 
European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul 
Biroului1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru 
Azil5, în special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

1 JO C 417, 11.12.2019, p.1.
2 JO C 417, 11.12.2019, p.1.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
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și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. acordă directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2018 / Își 
amână decizia de a acorda directorului Biroului European de Sprijin pentru Azil 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European 
de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 
publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul 
financiar 2018
(2019/2096(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil 
pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului 
European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul 
Biroului1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru 
Azil5, în special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

1 JO C 417, 11.12.2019, p.1.
2 JO C 417, 11.12.2019, p.1.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
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și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul 
financiar 2018 / amână închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil 
pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 
al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și 
de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent 
exercițiului financiar 2018
(2019/2096(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale1, bugetul definitiv al Biroului 
European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „Biroul”) aferent exercițiului 
financiar 2018 a fost de 97 665 322 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,52 % față 
de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată de consolidarea activităților 
operaționale; întrucât bugetul Biroului provine în principal de la bugetul Uniunii2;

B. întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind 
conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 
2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări 
rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și că a obținut probe de 
audit suficiente cu privire la legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente; întrucât, 
cu toate acestea, Curtea a justificat emiterea unui aviz cu rezerve în ceea ce privește 
constatările Curții raportate pentru exercițiile financiare 2016 și 2017 cu privire la 
legalitatea și regularitatea plăților; întrucât, cu excepția efectelor exercițiilor financiare 
2016 și 2017, Curtea este de părere că plățile subiacente conturilor anuale aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 sunt conforme legilor și reglementărilor în 
vigoare sub toate aspectele semnificative;

Acțiuni întreprinse ca urmare a descărcării de gestiune pe 2017

1. ia act de decizia Consiliului de administrație al EASO din 6 iunie 2018, cu efect 
imediat, de a-l demite din funcție pe fostul director executiv; salută desemnarea la 6 
iunie 2018 a unui director executiv interimar și numirea unui nou director executiv la 16 
iunie 2019; ia act de raportul de monitorizare elaborat de Birou ca urmare a 
observațiilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, în special măsurile 
corective adoptate de Consiliul de administrație al Biroului, de directorul executiv 
interimar și de noul director executiv pentru a îmbunătăți structura și eficiența de 
guvernanță a Biroului, a restabili transparența și a întări încrederea; sprijină și apreciază 
măsurile prevăzute de Planul de acțiune privind guvernanța din 2019 al EASO; remarcă 

1 JO C 306/2, 30.8.2018, p. 6.
2 JO C 306/2, 30.8.2018, p. 5. 
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mesajul pozitiv și intenția de a stabili o cooperare strânsă în viitor, astfel cum au fost 
exprimate de noul director executiv în cadrul audierii publice din 4 septembrie 2019; 
reamintește totuși decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2019 prin care 
acesta a refuzat să acorde directorului executiv al Biroului descărcarea de gestiune 
pentru exercițiul financiar 2017;

Argumentele care stau la baza emiterii unui aviz cu rezerve cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților subiacente conturilor pentru exercițiul financiar 2018

2. reamintește că, potrivit raportului Curții pentru exercițiile financiare 2016 și 2017, 
contractele de prestare de servicii ale lucrătorilor temporari din Grecia și privind 
serviciile de transport către sediul Biroului din Lesbos sunt neconforme; ia act de avizul 
Curții conform căruia, cu excepția efectelor anilor financiari 2016 și 2017, pentru care 
Curtea a emis un aviz cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților, plățile 
subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 sunt conforme 
legilor și reglementărilor sub toate aspectele semnificative.

Gestiunea bugetară și financiară

3. constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 
au condus la o rată de execuție bugetară de 95,02 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 
1,87 % față de 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a 
fost de 88,08 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,96 % în comparație cu 2017;

4. constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu gradul ridicat de dependență a Biroului de resursele suficiente, în 
principal de experții puși la dispoziție de statele membre, că deficitele de experți sunt 
raportate statelor membre și Comisiei la diferite niveluri; constată, de asemenea, că, 
pentru a compensa deficitele în privința numirilor și detașărilor de către statele membre, 
Biroul a crescut proporția personalului temporar recrutat local și că, în 2018, doar 26 % 
din nevoile operaționale sunt acoperite de experți din statele membre;

5. regretă că insuficiența bugetelor anuale inițiale și absența unei rezerve pentru cheltuieli 
neprevăzute în bugetul Biroului care să acopere finanțarea nevoilor operaționale urgente 
neprevăzute creează incertitudini bugetare și îngreunează planificarea pentru situațiile 
de urgență; solicită Biroului să ia măsuri în legătură cu constrângerile bugetare, în 
consultare cu Comisia și cu autoritățile bugetare.

Performanța

6. ia act de strategia reînnoită de cooperare a Consiliului de administrație comun EASO-
Frontex; în plus, ia act de faptul că Biroul joacă un rol activ în rețeaua agențiilor în 
simplificarea acțiunilor comune, cum ar fi apelul la recrutarea de consilieri 
confidențiali, participarea la procedurile comune de achiziții pentru contractele-cadru și 
programele de mobilitate a personalului;

7. ia act de faptul că Biroul continuă să utilizeze indicatori calitativi ca indicatori-cheie de 
performanță (ICP) pentru a demonstra impactul sprijinului său asupra punerii în aplicare 
a sistemului european comun de azil (SECA), precum și alți ICP pentru a-și consolida 
gestiunea bugetară și că, în plus, Biroul a introdus noi ICP pentru măsurarea 
performanței;
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Politica de personal

8. constată cu preocupare că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în 
proporție de doar 68,22 %, fiind ocupate 146 de posturi de agenți temporari din cele 214 
posturi autorizate în baza bugetului Uniunii (față de 155 de posturi autorizate în 2017); 
constată că, în plus, în 2018 au lucrat pentru Birou 61 de agenți contractuali și trei 
experți naționali detașați;

9. regretă să constate că, potrivit raportului Curții, începând de la sfârșitul anului 2017, 
situația resurselor umane în cadrul Biroului s-a înrăutățit exponențial: ia act de faptul că, 
la sfârșitul exercițiului 2018, Biroul avea 219 angajați; au fost transmise 89 de scrisori 
cu oferte de angajare și au fost semnate 60 de contracte; observă, cu toate acestea, că 
încă existau 78 posturi vacante care urmau să fie ocupate până la sfârșitul anului 2018; 
constată cu profundă îngrijorare în mod special lipsa de personal de conducere în cadrul 
departamentului administrativ, întrucât patru dintre cele cinci posturi de conducere erau 
fie vacante, fie fuseseră ocupate de persoane care au fost suspendate din funcție; își 
exprimă serioasa preocupare că această situație comportă un risc semnificativ pentru 
continuarea activităților EASO la scara actuală. invită Biroul să depună eforturi 
suplimentare pentru a ocupa posturile vacante, în colaborare cu Comisia și statele 
membre, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile corective luate pentru a atenua acest risc;

10. constată, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de 
gestiune în legătură cu deficiențe grave în patru dintre cele paisprezece proceduri de 
recrutare auditate în 2017, că Biroul a pus în practică noi proceduri standard de operare 
la recrutare, care reflectă toate recomandările formulate de Curte; constată, de 
asemenea, că procedurile de selecție sunt mai bine documentate, mai transparente și 
mult mai robuste în ceea ce privește limitarea riscului de fraudă;

11. recunoaște că lipsa unor dispoziții exhaustive privind găzduirea, în statele membre, a 
echipelor de sprijin pentru azil și a altor agenți ai Biroului (de exemplu, în legătură cu 
privilegiile și imunitățile personalului Biroului, ale experților statelor membre și ale 
experților angajați cu contract) comportă un risc operațional, financiar și de reputație 
semnificativ. ia act de răspunsul Biroului, potrivit căruia această chestiune a fost 
ridicată în cadrul contactelor bilaterale cu statele membre, Comisia și Consiliul de 
administrație; invită Biroul ca, în cooperare cu Comisia, să caute în continuare 
aranjamente eficace cu statele membre în ceea ce privește găzduirea echipelor de sprijin 
pentru azil și a altor agenți ai Biroului.

Achizițiile publice

12. ia act, din raportul Curții, de faptul că, în 2018, Biroul a lansat o procedură deschisă de 
achiziții publice pentru a încheia contracte-cadru pentru furnizarea de servicii de muncă 
temporară în Italia; ia act de faptul că Biroul a întrerupt procedura, deoarece a fost 
primită o singură ofertă, pe care a considerat-o inacceptabilă, deoarece depășea bugetul 
maxim estimat; observă că Curtea a constatat că o greșeală semnificativă, care se ridica 
la 25 de milioane de euro, era prezentă în caietul de sarcini; ia act de faptul că este, 
așadar, probabil ca alți participanți potențiali să se fi abținut să prezinte oferte Biroului, 
întrucât caietul de sarcini nu permitea prezentarea unui dosar care să respecte legea; în 
plus, ia act de faptul că biroul nu a modificat caietul de sarcini și nici nu a organizat o 
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nouă procedură deschisă, ci, în schimb, a negociat condițiile și a semnat ulterior 
contractul cu singurul ofertant care răspunsese la invitația inițială. Dat fiind că nu a 
existat o concurență veritabilă care să fie bazată pe un caiet de sarcini corect, procedura 
de achiziție și toate contractele și plățile viitoare aferente sunt considerate neconforme. 
Biroul ar trebui să aplice într-un mod riguros normele UE în materie de achiziții 
publice.

13. constată că Biroul recurge la contracte de servicii încheiate cu societăți din domeniul 
informatic formulate într-un mod care ar putea să implice punerea la dispoziție de 
lucrători temporari în loc de furnizarea de servicii sau de produse informatice clar 
definite. reamintește că furnizarea de lucrători temporari pentru a îndeplini sarcini 
precise pentru o anumită durată este reglementată de Directiva 2018/104/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de normele specifice adoptate de statele 
membre; constată că utilizarea contracte de furnizare de servicii informatice pentru 
furnizarea de forță de muncă nu este conformă cu Statutul funcționarilor UE și cu 
normele UE în domeniul social și al ocupării forței de muncă. ia act de răspunsul 
Biroului, conform căruia acesta are în vedere revizuirea modelului său pentru 
contractele în regie pentru a include în fiecare contract o listă de rezultate care urmează 
să fie obținute; invită Biroul să se asigure că modul în care sunt formulate contractele 
evită apariția oricărei confuzii între achiziția de servicii informatice și contractarea de 
lucrători temporari.

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14. ia act, pe baza informațiilor oferite de Birou, că în 2018, acesta a început să pună în 
aplicare decizia Comisiei privind semnalarea neregulilor și a elaborat un ghid practic 
pentru gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, care ar trebui să fie adoptat de 
Consiliul de administrație până în trimestrul trei din 2019, precum și norme privind 
protecția denunțătorilor;

15. ia act cu preocupare de faptul că, deși Biroul publică pe site-ul său declarațiile de 
interese și CV-urile membrilor Consiliului său de administrație, acesta încă nu publică 
declarațiile de interese ale personalului din posturile de conducere;

Controalele interne

16. reamintește, conform raportului Curții, că planul de acțiune al Biroului privind 
guvernanța, care a fost aprobat de consiliul de administrație în toamna anului 2018, a 
inclus un set de obiective prioritare și de rezultate planificate care au vizat „întărirea 
încrederii”, consolidarea cadrului de guvernanță internă și „refacerea capacității 
interne”; reamintește că planul de acțiune privind guvernanța a evaluat punerea în 
aplicare a standardelor de control intern ale Biroului, constatând deficiențe și ineficiență 
semnificative în cazul majorității standardelor de control intern și a criteriilor de 
evaluare; observă că deficiențele identificate se coroborează cu observațiile formulate 
de Curte în 2017;

17. deplânge faptul că la sfârșitul exercițiului 2018 biroul nu dispunea de o structură de 
audit intern și că nu existau rapoarte de audit exhaustive ale serviciilor de audit intern 
din ianuarie 2018; constată, în plus, că crearea unor controale ex post pentru verificarea 
legalității și a regularității operațiunilor era abia la început. ia act de răspunsul Biroului, 
conform căruia acesta a convenit și a documentat măsuri de corecție ale sistemelor de 
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control intern, inclusiv crearea de capacități de audit până în T4 din 2019 și o capacitate 
de control intern ex post până în T3 din 2019; invită Biroul să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

18. constată că Biroul a luat măsuri pozitive pentru a îmbunătăți guvernanța 
organizațională; remarcă faptul că dintre cele 61 de măsuri din planul de acțiune, 30 au 
fost finalizate, în timp ce 31 erau încă în curs de punere în aplicare la momentul 
auditului Curții.

19. regretă că nu există încă nicio politică în ceea ce privește posturile sensibile ale 
Biroului, ceea ce nu este în concordanță cu standardele de control intern ale acestuia, 
conform cărora funcțiile sensibile să fie clar definite, înregistrate și actualizate; ia act de 
răspunsul Biroului potrivit căruia o politică privind posturile sensibile este în curs de 
finalizare și se preconizează că va fi aprobată până în T3 din 2019 și pusă în aplicare 
până în T4 din 2019; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la evoluția situației;

20. reamintește că la sfârșitul lui 2017 nu exista un serviciu juridic intern la nivelul 
Biroului, precum și faptul că, sub conducerea directorului anterior, au fost angajate o 
mulțime de firme de avocatură; observă totuși că în 2018 Biroul a creat o listă a tuturor 
contractelor de consultanță juridică și că în 2019 și-a început activitatea la Birou un nou 
consilier juridic superior, iar noul contract-cadru de consultanță juridică a fost semnat, 
înlocuind contractele anterioare; constată totuși că încă nu s-a procedat în mod 
sistematic la o examinare internă a documentelor juridice și, în 2018, au fost observate 
mai multe inconsecvențe în aspectele juridice ale procedurilor de achiziții publice; 
invită Biroul să asigure o funcție juridică solidă și o gestionare efectivă a procedurilor 
juridice;

21. constată cu îngrijorare că absența unor responsabilități și roluri clare legate de 
gestionarea spațiilor închiriate și a serviciilor și lucrărilor conexe poate să submineze o 
atenuare eficientă a riscurilor în ceea ce privește spațiile; solicită Biroului să instituie o 
politică eficientă de gestionare a spațiilor închiriate și a serviciilor conexe;

Alte observații

22. remarcă, în urma comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de 
gestiune legate de faptul că Biroul este una dintre puținele agenții ale Uniunii care își 
desfășoară activitatea în mai multe locuri, că acesta a încheiat contracte de închiriere în 
mai multe locuri fără a fi efectuat o analiză adecvată a pieței locale și că, în ceea ce 
privește biroul de la Roma, va fi lansată în scurt timp o nouă licitație, precedată de o 
analiză de piață adecvată pentru închirierea de spații în vederea normalizării situației 
actuale; observă, în plus, în cazul sediului din Atena, că actualul contract de închiriere 
expiră în ianuarie 2020 și că o nouă procedură de achiziții publice, care include o 
analiză de piață adecvată, este în pregătire; constată, în plus, că unitatea de prelucrare 
din Pagani (Lesbos) a deplasat locurile de desfășurare a activității din hotspoturi în afara 
centrelor; remarcă faptul că, în ceea ce privește biroul din Cipru, la jumătatea anului 
2018 a fost semnat un nou contract cu proprietarul clădirii în urma unei licitații care are 
drept scop regularizarea acordului inițial și care include posibilitatea de extindere dacă 
apar noi nevoi;

23. constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de 
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gestiune referitoare la faptul că Biroul și-a extins spațiul de birouri în Malta la încă un 
corp al clădirii în care se află sediul său, că Biroul a finalizat în octombrie 2018 
contractul de închiriere, ale cărui costuri sunt acoperite integral din bugetul Biroului, în 
vederea ocupării întregului complex;

24. constată, în lumina observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune 
referitoare la numirea noului director executiv interimar, care și-a preluat mandatul la 6 
iunie 2018, că de la această schimbare a conducerii, transparența a fost considerată 
prioritară ca principiu fundamental al planului de acțiune privind guvernanța sub 
conducerea noului director executiv, care s-a angajat să continue această abordare în 
viitor;

o

o     o

25. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 20203 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.

3 Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0000.


