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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: 

Orgány a jiné subjekty Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

1. uvědomuje si, že v oblasti svobody, bezpečnosti a práva byl zřízen velký počet agentur, 

připomíná však důležitost úkolů, které tyto agentury plní, a jejich bezprostřední dopad na 

každodenní život občanů; zdůrazňuje, že všechny nové agentury byly vytvořeny ve snaze 

vyhovět skutečným potřebám; je přesvědčen, že všechny agentury působící v této oblasti 

politiky mají zvláštní úkoly a jsou potřebné a vytvářejí evropskou přidanou hodnotu; 

2. vybízí všechny agentury, aby se maximálně snažily hospodařit se svými rozpočty 

zodpovědně, a zejména požaduje, aby zlepšily rozpočtové plánování, které by nemělo 

podceňovat potřeby a mělo by respektovat zásadu ročního rozpočtu; vyzývá agentury, aby 

se snažily zajistit co nejvyšší míru transparentnosti; oceňuje agentury, které již vyvinuly 

úsilí o racionalizaci svého fungování a o optimální využívání rozpočtu; 

3. vyjadřuje politování na tím, že některé členské státy nedokázaly uzavřít s agenturami 

dohody o jejich sídle; má obavy, že by to mohlo mít vážné důsledky pro zaměstnance 

agentur, a vyzývá tyto členské státy, aby tyto dohody uzavřely před zahájením příštího 

postupu udělování absolutoria; 

4. soudí, že tendence, která spočívá v užším zaměření zpráv na efektivitu a na dosažené 

výsledky, je pozitivní; v tomto ohledu žádá o posílení systému podávání zpráv, aby byla 

rozšířena demokratická odpovědnost agentur; 

5. obecně se domnívá, že je nutno zlepšit postupy přijímání zaměstnanců, mj. pokud jde o 

jejich transparentnost; 

6. přeje si, aby alespoň výroční zprávy o činnosti agentur byly zveřejňovány nejen 

v angličtině, ale ve všech úředních jazycích Evropské unie, a pokud to nepůjde, zpočátku 

alespoň v němčině a francouzštině; 

7. konstatuje, že některé agentury v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jsou operačními 

agenturami, takže se plnění jejich rozpočtu odvíjí i od externích faktorů; 

8. v obecné rovině vyzývá Účetní dvůr, aby i nadále kladl důraz na ověřování řádného 

finančního řízení agentur, zejména hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, s níž agentury 

vynakládaly své finanční prostředky při výkonu svých odpovědností. 
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