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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 következtetéseit, miszerint az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatal (EASO) éves beszámolója híven tükrözi 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét 

és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek; 

2. megállapítja, hogy az EASO jóváhagyott költségvetésének mindössze 93,7%-át kötötte le, 

és hogy a lekötött előirányzatok 36,9%-át igazgatási kiadásokra vitték át; elismeri, hogy 

ezek az optimálistól elmaradó adatok nem az EASO-n belüli strukturális problémákat 

tükrözik; tudomásul veszi a 2015. évi létszám- és költségvetés-növekedést, melyek oka az, 

hogy az ügynökség kulcsszerepet játszik a tagállamok támogatásában, különösen 

vészhelyzeti támogatás révén; felhívja az EASO-t, hogy javítsa a 966/2012/EK, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban álló kifizetései időszerűségét; 

üdvözli az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó új politika 

jóváhagyását, amellyel a Számvevőszék által a múltbeli ellenőrzések során azonosított 

problémák legtöbbje orvosolható; 

3. aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2012., 2013. és 2014. évi, a felvételi 

eljárásokkal, a késedelmes kifizetésekkel, a személyzet jelentős fluktuációjával és a 

költségek megtérítésével kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a 

válaszul adott korrekciós intézkedések nagy számát; felszólítja az EASO-t, hogy 2017-ben 

a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le; 

4. emlékeztet arra, hogy 2015-ben rekordszámú, közel 1 400 000 nemzetközi védelem iránti 

kérelem készült; elismeri, hogy az EASO jelentős erőfeszítéseket tett az európai migrációs 

stratégia által ráruházott feladatok teljesítése érdekében, különösen az uniós 

fogadóállomások kialakítása terén; tudomásul veszi az EASO által a menekültválság 

kezelésére tett erőfeszítéseket; felszólítja az EASO-t, hogy költségvetési és irányítási 

teljesítményparaméterei javítása céljából nyújtson be reformtervet a mentesítő 

hatóságnak; 

5. ösztönzi különösen a menedékkérő gyermekekre, köztük a kísérő nélküli kiskorúakra 

vonatkozó kérdésekhez kapcsolódóan felkínált támogatást és gyakorlati együttműködést; 

üdvözli a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek EASO-hálózatának elindítását; 

6. sürgeti az EASO-t, hogy saját éves tevékenységi jelentése mellett tegye közzé a 

Számvevőszék éves jelentését is; sürgeti az EASO-t, hogy fogadjon el stratégiát és a 

bevált gyakorlatokról szóló útmutatót az összeférhetetlenségek intézményi kezeléséről és 

megelőzéséről; felszólítja az EASO-t, hogy az Európai Unió tisztviselőinek 2014. január 

1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. cikkével összhangban fogadjon el 

kötelező erejű belső szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelmével 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
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kapcsolatban; 

7. üdvözli az ügynökség komoly eredményeit, több mint 117 ülés és műhelyfoglalkozás 

megszervezésével, 3 764 nemzeti személyzet kiképzésével, 272 áthelyezett személlyel és 

több mint 100 civil társadalmi szervezettel folytatott konzultációval; tudomásul veszi az 

Ernst & Young által végzett független ellenőrzés eredményeit és az EASO 

kötelezettségvállalását arra, hogy ennek megfelelő cselekvési tervet készít; egyetért azzal, 

hogy az EASO-nak jobban kell kommunikálnia tevékenységei eredményeit és hatásait; 

üdvözli a származási országhoz kapcsolódó dokumentumok jobb webes interfészének 

fejlesztését; megállapítja, hogy 2015 végén a portálon keresztül már 17 000 származási 

országgal kapcsolatos dokumentum volt elérhető; 

8. sajnálja, hogy az igazgatótanács egyes bolgár, ciprusi, cseh köztársaságbeli, francia, görög 

és ír tagjai nem teljes érdekeltségi nyilatkozatokat tettek közzé; sajnálja, hogy az 

igazgatótanács horvát, lett, litván, lengyel és szlovén tagjai egyáltalán nem tették közzé 

érdekeltségi nyilatkozataikat; megismétli, hogy az összeférhetetlenségek megelőzése és 

kezelése kulcsfontosságú a szervezet egészsége szempontjából; hangsúlyozza, hogy az 

átláthatóság kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós polgárok uniós intézményekbe 

vetett bizalmának fenntartásában. 
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