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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, że w 2014 r. Urząd przeniósł środki w wysokości około 1,3 

mln EUR w zobowiązaniach budżetowych, które nie zostały pokryte przez zobowiązania 

prawne; zauważa, że 28,6% płatności Urzędu dokonano po terminach określonych w 

rozporządzeniu finansowym; stwierdza, że 21,2% niezróżnicowanych środków na 

zobowiązania przeniesionych w 2014 r. anulowano, co stanowi odsetek wyższy niż w 

2013 r. (16,5%); zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że sytuacja ta świadczy o 

uchybieniach w planowaniu budżetowym Urzędu oraz jest niezgodna z zasadą 

jednoroczności budżetu, jednocześnie uznając, że w niektórych przypadkach przeniesienia 

mogą wynikać z wieloletniego charakteru prowadzonych działań, postępowań o 

udzielenie zamówienia lub projektów; 

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

że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 

rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. i że jego 

transakcje są legalne i prawidłowe; 

3. odnotowuje dużą rotację personelu w 2014 r., kiedy to z Urzędu odeszło 14 pracowników, 

w tym 4 osoby zajmujące kluczowe stanowiska; zgadza się z Trybunałem, że stanowi to 

poważne zagrożenie dla realizacji celów określonych w rocznych i wieloletnich 

programach prac; 

4. odnotowuje nierozwiązaną kwestię poruszoną w 2013 r. przez Trybunał Obrachunkowy, 

która jest związana z faktem, że pytania na rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy zostały 

sformułowane po rozpatrzeniu indywidualnych aplikacji, co pozwala przypuszczać, iż 

pytania powstały pod ich wpływem; w związku z tym zauważa z zaniepokojeniem, że 

komisje rekrutacyjne nie zawsze przyznawały punkty za wszystkie kryteria wyboru 

określone w ogłoszeniach o naborze; wzywa Urząd do natychmiastowego poprawienia 

procedury rekrutacji; 

5.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie strategii zapobiegania konfliktom interesów i 

zarządzania nimi zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Komisję w grudniu 2013 

r. i wzywa Urząd do opublikowania jej, wraz z życiorysami i deklaracjami o braku 

konfliktu interesów, oraz do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium 

wykazu zidentyfikowanych przypadków konfliktu interesów; wzywa Urząd do przyjęcia 

jasnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz 

przeciwdziałających tzw. „efektowi drzwi obrotowych”; 

6. dostrzega trudności w zarządzaniu obecnym kryzysem dotyczącym uchodźców; zauważa 

ponadto, że zadania Urzędu ulegną prawdopodobnie dalszemu nasileniu, a jego budżet i 

zasoby kadrowe będą musiały zostać odpowiednio zwiększone; zwraca się w związku z 

tym do Urzędu o zintensyfikowanie wysiłków i poprawę zarządzania budżetem oraz o 

przedstawienie planu działania na rzecz optymalnego funkcjonowania Urzędu w 

nadchodzących latach. 



 

PE575.094v02-00 4/4 AD\1085687PL.doc 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 16.2.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

52 

2 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 

Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika 

Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, 

Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice 

Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju 

Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, 

Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, 

Tomáš Zdechovský 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál 

Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr 

Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara 

Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 
 

 


