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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 a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2015. 

december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek; 

2. üdvözli a törölt előirányzat-átvitel igen alacsony (2%-nál kevesebb) és az uniós 

támogatások felhasználásának meglehetősen magas (99%) szintjét; egyetért, hogy mindez 

a jó tervezés és irányítás jele; megjegyzi ugyanakkor, hogy a kiadások esetében a lekötött 

előirányzatok átvitelének aránya magas volt (70%), és ez az Ügynökség tevékenységeinek 

jellegéből adódik, amelyek több hónapos és gyakran az év végén túl is tartó közbeszerzési 

tanulmányokat is magukban foglalnak; 

3. üdvözli, hogy az Ügynökség 2015 során elsősorban az Unióba érkező menekülteket és 

migránsok helyzetével kapcsolatos alapjogokra összpontosított, amit különösen az 

Ügynökség Görögországban és Olaszországban felállított uniós fogadóállomásokon 

érvényesülő alapvető jogokról szóló véleménye tükröz; különösen elismeri, hogy az 

Ügynökség jelentős mértékben fokozta tevékenységét a bevándorlás és a migránsok 

integrációja, a vízum és határellenőrzés, valamint a menekültügyi eljárások területén; 

4. üdvözli, hogy 2015-ben az Ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló 

kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok integrációs politikái 

hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az 

Ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres harccal 

és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben; 

5. sajnálatának ad hangot, amiért az Ügynökség mandátuma továbbra is korlátozza az 

alapvető jogok előmozdításában betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy az Ügynökség 

számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a 

jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió 

Alapjogi Chartája értelmében védett jogok minden területére, ideértve például a 

rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; 

6. üdvözli az Ügynökség komoly eredményeit; megállapítja, hogy az Ügynökség 60 olyan 

rendezvényt tartott, amelyen részt vettek kulcsfontosságú partnerei és az érdekelt felek, 

hogy megvitassák a különböző tematikus területekkel kapcsolatos alapvető jogokat; 

elismeri, hogy az Ügynökség 240 prezentáció és meghallgatás során kínálta fel 

szakértelmét, és kutatásait 32 jelentés és tanulmány keretében ismertette; emlékeztet, hogy 

az Ügynökség 122 esetben fejtette ki véleményét a tagállamok, az Unió és más 

nemzetközi szervezetek megkeresésére adott válaszként; üdvözli továbbá az Ügynökség 

Európai Parlamentre vonatkozó proaktív megközelítését; 

7. üdvözli, hogy az Ügynökség folyamatosan törekszik arra, hogy megállapításait a széles 

nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétegye a közösségi média platformjain; 

határozottan ösztönzi az Ügynökség munkáinak online platformokon történő további 
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terjesztését. 

8. felszólítja az Ügynökséget, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti 

szabályzat 22c. cikke értelmében fogadjon el a visszaélést jelentő személyek védelméről 

szóló kötelező belső szabályokat; 

9. javasolja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javasolt 

új tematikus területeinek beillesztését az új többéves keretbe, amelyről jelenleg folynak a 

tárgyalások. kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés az uniós jog részévé 

vált, így az Ügynökség feladatkörébe tartozik. 



 

AD\1117063HU.docx 5/5 PE595.382v02-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 
TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 9.2.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

39 

2 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 

Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, 

Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju 

Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta 

Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit 

Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 

Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, 

Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer 

 
 


