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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, 

że roczne sprawozdanie finansowe Agencji rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową 

na dzień 31 grudnia 2014 r. i że jej transakcje są legalne i prawidłowe; stwierdza, że 

wysokie kwoty przeniesione w tytule II związane są głównie z planowanymi zakupami 

towarów i usług informatycznych, za które termin płatności przypadał dopiero w 2015 r., 

a przeniesienia w tytule III wynikają przede wszystkim z wieloletniego charakteru 

projektów operacyjnych Agencji, w ramach których płatności dokonywane są według 

ustalonego harmonogramu; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji w odniesieniu 

do charakteru przeniesień i niskiego poziomu anulowań w jej budżecie; 

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sprawozdania Trybunału Obrachunkowego 

zaciągnięto zobowiązania na całość środków budżetowych na 2014 r; 

3. zauważa, że na mocy nowego regulaminu pracowniczego zmienionego w 2004 r. 

wynagrodzenie urzędników i innych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 maja 

2004 r. nie powinno być niższe niż na mocy poprzedniego regulaminu pracowniczego; 

ubolewa, że Agencja nie przestrzegała tego wymogu w 10 przypadkach; zauważa, że w 

następstwie uwag Trybunału Obrachunkowego Agencja podjęła działania naprawcze w 

2015 r.; podkreśla znaczenie należytego zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony praw 

pracowniczych; 

4. zauważa, że Agencja wciąż nie posiada swoich własnych wiążących przepisów 

wewnętrznych dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia, pomimo 

zalecenia wydanego przez Parlament w 2015 r. i tego, że projekty przepisów czekające na 

formalne przyjęcie istnieją od 2012 r.; zauważa, że w następstwie decyzji rady 

wykonawczej z 2012 r. Agencja stosuje się do wytycznych Komisji dotyczących osób 

zgłaszających przypadki naruszenia, i domaga się, aby te wewnętrzne przepisy zostały 

niezwłocznie przyjęte i opublikowane zgodnie z art. 22c regulaminu pracowniczego, który 

wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.; zwraca się o przedstawienie historii 

rozpatrywania zgłoszonych przypadków naruszeń prowadzonego zgodnie z tymi 

przepisami; 

5. przyjmuje do wiadomości, że w 2014 r. Agencja przyjęła praktyczny przewodnik na temat 

zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im, skierowany do jej pracowników; 

zwraca się do Agencji o przekazanie organowi udzielającemu absolutorium historii 

wykrytych przypadków konfliktu interesów i o dopilnowanie, aby były publikowane 

wszystkie życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów ekspertów jej zarządu i 

członków zespołu kierowniczego, wraz ze zbiorem jasnych zasad skierowanych 

przeciwko efektowi „drzwi obrotowych”. 
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