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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség („az ügynökség”) éves beszámolója minden 

lényeges szempontból hűen tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi 

helyzetét, és hogy az ügyletei jogszerűek és szabályszerűek; megállapítja, hogy a 

tengerfelügyelettel összefüggésben előfinanszírozott szolgáltatások vonatkozásában 

felmerülő költségeket 1 723 336 euróval alábecsülték; sajnálja, hogy ezen alulbecslés 

lényeges hibás állítást eredményezett az ügynökség mérlegében; üdvözli, hogy az 

ügynökség elkötelezett amellett, hogy tovább javítsa a felhalmozandó költségek 

becsléséhez kapcsolódó eljárását; 

2. megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele nagyarányú volt az igazgatási kiadások 

(II. cím: 38%) és az operatív kiadások (III. cím: 35%) esetében; tudomásul veszi, hogy az 

ügynökség elkötelezett a pénzügyi és költségvetés-gazdálkodási eljárásai további javítása 

mellett; megjegyzi, hogy a II. cím esetében ez a nagyarányú átvitel elsősorban az év végén 

átnyúló informatikai szerződésekre vezethető vissza, míg a III. cím esetében az ügynökség 

műveleteinek többéves jellegéből adódott; 

3. sajnálja, hogy nem mindegyik igazgatótanácsi tag tette közzé az ügynökség iránti 

kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatát; felhívja az igazgatótanács bolgár, belga, 

francia, norvég és svéd tagjait, valamint a Bizottságot, hogy töltsék ki és tegyék közzé az 

ügynökség iránti kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatukat; sajnálja, hogy az 

igazgatótanács nem minden tagjának van külön és teljes érdekeltségi nyilatkozata; 

sajnálja, hogy az ügyvezető igazgató nem tette közzé érdekeltségi nyilatkozatát; sürgeti az 

ügyvezető igazgatót, hogy tegye közzé érdekeltségi nyilatkozatát, és biztosítsa annak 

független ellenőrzését az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése érdekében; 

megismétli, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú a közvélemény bizalmához; felhívja az 

ügynökséget, hogy dolgozzon ki egyértelmű szabályokat a visszaélést bejelentő 

személyek védelme és a forgóajtó-jelenség vonatkozásában; 

4. emlékeztet, hogy az ügynökségnek megfelelő forrásokkal és személyzettel kell ellátnia 

alapjogi tisztviselőjét a panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető 

jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának további 

fejlesztése és megvalósítása érdekében; 

5. sajnálja, hogy az ügynökség megtérített egy olyan hajó értékcsökkenésével kapcsolatos 

költségeket, amely már meghaladta hasznos élettartamát; megállapítja, hogy az ügynökség 

csak a 2015-ös kifizetéseket fizettette vissza; nyugtázza az ügynökség nyilatkozatát, mely 

szerint a költségek visszafizettetésére az arányosság elvével összhangban került sor; 

rámutat a kettős finanszírozás kockázatára a hajók és az üzemanyag-fogyasztás 

költségeinek a határigazgatást támogató eszköz és a Frontex közös műveletei keretében 

való visszatérítése tekintetében; megállapítja, hogy a költségek visszatérítésére vonatkozó 

szabályok összetettek, és hogy minden egyes tagállam esetében máshogyan kerülnek 

kiszámításra; ösztönzi az ügynökséget, hogy a költséghatékonyság növelése érdekében, 
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ahol lehetséges, a támogatások mellett alkalmazza az egyszerűsített költségelszámolást és 

egyéb finanszírozási mechanizmusokat is; 

6. aggodalommal állapítja meg a folyamatban lévő korrekciós intézkedések magas számát, a 

Számvevőszék által 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben a felvételi eljárások, a székhely-

megállapodás, az együttműködő országok által igényelt kiadások és a schengeni társult 

országok hozzájárulása kapcsán tett észrevételekre adott válaszul; felhívja az 

ügynökséget, hogy 2017 folyamán a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le; 

7. sajnálja a Számvevőszék 12/2016. sz. különjelentésében szereplő következtetéseket, 

melyek szerint az ügynökség nem dolgozott ki megfelelő összeférhetetlenségi politikát a 

kétoldalú tárgyalócsoportokban részt vevő alkalmazottak vonatkozásában; felhívja az 

ügynökséget, hogy dolgozzon ki hivatalos összeférhetetlenségi politikát a támogatások 

kiválasztási és odaítélési folyamatában részt vevő külső szakértők, alkalmazottak és 

igazgatósági tagok vonatkozásában, figyelembe véve a több kisebb összeférhetetlenség 

kumulatív hatását és hatékony helyesbítő intézkedéseket határozva meg; 

8. üdvözli, hogy 2015-ben az ügynökség több mint 250 000 ember megmentéséhez járult 

hozzá a tengereken; üdvözli, hogy a 2015 tavaszán bekövetkezett tragikus eseményeket 

követően növelték az ügynökség kutatási és mentési kapacitását; üdvözli a közös 

biztonság- és védelempolitika keretében zajló EUNAVFOR MED művelettel aláírt fontos 

megállapodást a tengerfelügyelet vonatkozásában; 

9. üdvözli a nemzeti hatóságok számára az uniós fogadóállomásokon nyújtott segítséget a 

migránsok beazonosítása és nyilvántartásba vétele, a visszatérítéshez kapcsolódó 

tevékenységek, valamint az Unió belső biztonsága terén; üdvözli az Europollal aláírt 

operatív együttműködési megállapodást, melynek célja a határokon átnyúló bűnözés és a 

migránscsempészés megakadályozása; felszólít az Europollal és a bel- és igazságügy terén 

tevékenykedő egyéb ügynökségekkel való további és hatékonyabb együttműködésre. 
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