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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. podkreśla znaczenie zarządzania konfliktami interesów i wzywa agencje, które do tej pory 

jeszcze nie przyjęły i nie opublikowały na swych stronach internetowych strategii 

politycznych i praktycznych wytycznych dotyczących zarządzania konfliktami interesów i 

zapobiegania im, w szczególności EU-LISA, Europol i Frontex, do uczynienia tego 

niezwłocznie i do złożenia sprawozdania w tej sprawie do marca 2016 r.; zwraca się do 

agencji o przedstawienie wykazu zidentyfikowanych przypadków konfliktu interesów; 

2. przypomina o znaczeniu publikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu 

interesów członków zarządu, pracowników szczebla kierowniczego oraz ekspertów 

zewnętrznych i wewnętrznych; podkreśla, że przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów; wzywa agencje do ustanowienia 

przejrzystych zasad dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszeń oraz 

tzw. efektu „drzwi obrotowych“; 

3. zaleca, by Trybunał skupił się na kontroli wyników operacyjnych i zwraca się do agencji o 

poprawę systemu sprawozdawczości i zapewnienie pełnych wskaźników wydajności 

operacyjnej; 

4. zauważa, że CEPOL, EASO, EU-LISA oraz Europol miały wysoki odsetek anulowanych 

przeniesień środków, co świadczy o słabym planowaniu budżetu i zarządzaniu projektami;       

przypomina, że zasada jednoroczności jest jedną z trzech podstawowych zasad 

księgowości; przyznaje, że wysoki poziom przeniesień jest sprzeczny z zasadą 

jednoroczności; zgadza się z uwagą Trybunału Obrachunkowego, że przeniesienia są 

często następstwem wydarzeń, na które agencje nie mają wpływu lub są uzasadnione 

wieloletnim charakterem prowadzonych działań, postępowań o udzielenie zamówienia lub 

projektów; niemniej jednak wzywa te konkretne agencje do zmniejszenia poziomu 

anulowanych przeniesień; 

5. wzywa agencje do dalszego zwiększenia wysiłków i poprawy strategii komunikacyjnych 

oraz zwiększenia ich rozpoznawalności za pomocą instrumentów mediów 

społecznościowych w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat ich działań i osiągnięć 

oraz zapewnienia, że obywatele są dobrze poinformowani o działalności agencji. 
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