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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja, da je agencija v leto 2014 prenesla približno 1,3 milijona EUR proračunskih 

obveznosti, ki niso bile krite s pravnimi obveznostmi; ugotavlja, da je agencija 28,6 % 

plačil opravila po izteku roka iz finančne uredbe; ugotavlja, da je bilo preklicanih 21,2 

% v leto 2014 prenesenih nediferenciranih sredstev, za katera so bila prevzete 

obveznosti, kar je več kot v letu 2013 (16,5 %); se strinja z Računskim sodiščem, da to 

kaže na pomanjkljivosti pri načrtovanju proračuna v agenciji in je v nasprotju s 

proračunskim načelom enoletnosti, hkrati pa priznava, da utegne v nekaterih primerih 

priti do prenosov zaradi večletnega značaja dejavnosti, postopkov javnih naročil ali 

projektov; 

2.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi 

Evropskega azilnega podpornega urada pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na 

dan 31. decembra 2014 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne; 

3. je seznanjen s tem, da je prišlo v letu 2014 do številnih kadrovskih menjav, saj je 

agencijo zapustilo 14 uslužbencev, od tega štirje na ključnih položajih; se strinja z 

Računskim sodiščem, da je zaradi tega zelo ogrožena uresničitev ciljev iz letnega in 

večletnega delovnega programa; 

4. je seznanjen z odprtim vprašanjem, ki ga je zastavilo Računsko sodišče leta 2013 v 

zvezi z dejstvom, da so bila vprašanja za razgovore in preizkuse znanja pripravljena po 

pregledu posameznih prijav, zaradi česar se porajajo domneve, da so jim bila 

prilagojena; glede tega z zaskrbljenostjo ugotavlja, da izbirni odbor ni zmeraj točkoval 

vseh izbirnih meril, navedenih v razpisu; poziva agencijo, naj nemudoma izboljša 

postopek zaposlovanja; 

5.  pozdravlja sprejetje politike o obravnavi in preprečevanju navzkrižja interesov v skladu 

s smernicami, ki jih je objavila Komisija decembra 2013, in poziva agencijo, naj objavi 

to politiko skupaj z življenjepisi in izjavami o interesih ter organu za podelitev 

razrešnice posreduje seznam odkritih primerov navzkrižja interesov; poziva agencijo, 

naj sprejme jasna pravila o prijaviteljih nepravilnosti in preprečevanju izmeničnega 

zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju; 

6. potrjuje, da prihaja do težav pri obvladovanju sedanje begunske krize; poleg tega 

potrjuje, da se bodo naloge agencije nekoliko povečale, pri čemer pa bo treba povečati 

tudi proračun in okrepiti število zaposlenih; zato poziva agencijo, naj poveča 

prizadevanja in izboljša svoje proračunsko poslovodenje ter predstavi akcijski načrt za 

učinkovito delovanje v prihodnjih letih. 
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