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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 azon megállapítását, hogy a bel- és igazságügy területén működő 

minden ügynökség éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen tükrözi az 

ügynökségek 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyleteik jogszerűek és 

szabályszerűek voltak; 

2. üdvözli a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó 

minden ügynökség stabil eredményét és rugalmasságát; üdvözli rugalmasságukat abban, 

hogy alkalmazkodnak az alakuló elsődleges politikai célokhoz és a váratlan 

eseményekhez; sajnálja azonban, hogy nincsenek olyan hatékony mutatók, amelyek 

tükröznék munkájuknak a belső biztonságra, a migrációra, a határigazgatásra és az 

alapvető jogok alakulására gyakorolt hatását; üdvözli, hogy több ügynökség 

erőfeszítéseket tett költségvetési gazdálkodása javítására, optimalizálva költségvetése 

felhasználását és jobb költségvetési tervezési folyamatot végrehajtva; 

3. több ügynökségnél az igazgatótanácsi és vezetőségi tagok az „összeférhetetlenség 

hiányáról szóló nyilatkozatot” tettek közzé „érdekeltségi nyilatkozat” helyett; 

hangsúlyozza, hogy nem maguknak az igazgatótanács vagy a vezetőség tagjainak kell 

kinyilatkoztatniuk, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség; hangsúlyozza, hogy ez 

önmagában összeférhetetlenséget képez; az „érdekeltségi nyilatkozatok” független 

ellenőrzését kéri; megismétli, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú az összeférhetetlenség 

kockázatainak mérsékléséhez; sajnálja, hogy nem minden ügynökség alakított ki 

egyértelmű szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelmére és a forgóajtó-

jelenséggel kapcsolatban, és sürgeti őket arra, hogy sürgősen léptessenek életbe ilyen 

szabályokat; 

4. sajnálja azonban, hogy egyes ügynökségek nem törődnek azzal, hogy az évenkéntiség elve 

a három számviteli alapelv egyike; felhívja az ügynökségeket, hogy javítsák költségvetési 

tervezésüket a tevékenységek tekintetében, és csökkentsék az átviteleket; 

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék 2012 óta nem tudott különjelentést készíteni az 

összeférhetetlenségről minden ügynökségnél, különösen az iparágakhoz kapcsolódóknál; 

sürgeti a Számvevőszéket, hogy ezt az ügyet ténylegesen ellenőrizze, és készítsen 

különjelentéseket az összeférhetetlenségről 2017. június végéig; 

6. üdvözli a bel- és igazságügy területén működő minden ügynökség azon 

kötelezettségvállalását, hogy tovább finomítják költségvetési eljárásaikat, hangsúlyozza 

azonban, hogy elsődleges céljuknak a helyszíni működési hatékonyság javításának és a 

Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat által feltárt inkább szerkezeti kérdések 

kezelésének kell lennie;  

7. elismeri, hogy nagyszámú ügynökséget hoztak létre a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos szakpolitikai területen, és emlékeztet arra, 

hogy ezek az ügynökségek milyen fontos, a polgárok életére közvetlenül ható feladatokat 
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látnak el; hangsúlyozza, hogy minden ügynökség valós igények nyomán jött létre; 

meggyőződése, hogy e szakpolitikai terület minden ügynöksége különleges és szükséges 

feladatot lát el, európai többletértéket nyújtva; 

8. kéri, hogy a bel- és igazságügy területén működő minden ügynökség azonosítsa a 

pénzügyi, az erőforrások terén felmerülő vagy egyéb szűk keresztmetszeteket, amelyek 

akadályozzák működési teljesítményüket, továbbá megfelelő időben kérjenek 

kiigazításokat. 
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