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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu (EASO) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz 

jeho finanční situace k 31. prosinci 2013 a výsledků jeho operací a peněžních toků za 

daný rok a že veškeré operace, na nichž se zakládá účetní závěrka EASO za rozpočtový 

rok 2013, byly ve všech významných ohledech legální a správné; 

2. bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž je nutné zlepšit situaci, pokud jde 

o věrohodnost účtů a o vnitřní kontroly a rozpočtové řízení; zdůrazňuje, že připomínky 

Účetního dvora je třeba posuzovat ve světle toho, že rok 2013 byl prvním úplným 

rozpočtovým rokem, v němž měl úřad EASO finanční nezávislost;  

3. domnívá se zejména, že by mělo být zdokonaleno rozpočtové plánování, nicméně je 

potěšen tím, že ve srovnání s rokem 2012 došlo jen v menší míře k přecenění 

rozpočtových potřeb a k přenosům prostředků přidělených na závazky; 

4. bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle je nezbytné zlepšit postupy přijímání 

nových zaměstnanců a zvýšit jejich transparentnost; v této souvislosti bere na vědomí 

odpovědi EASO, které se týkaly zejména změny prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

u výběrových komisí v souladu s připomínkami Účetního dvora a zavedení politiky 

prevence a řízení střetů zájmů, která byla podepsána dne 29. listopadu 2013; 

5. v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na řádné finanční řízení v EASO, 

a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou EASO využívá 

přidělené prostředky k plnění svých úkolů. 
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