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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 megállapításait, hogy a Kábítószer és Kábítószer-függőség 

Európai Megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: ügynökség) éves beszámolója híven 

tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy tranzakciói 

jogszerűek és szabályszerűek; 

2. üdvözli a kimagasló költségvetés-végrehajtási arányokat, a 99,83%-os arányt a 

kötelezettségvállalási előirányzatoknál, a 97,35%-os arányt a kifizetési előirányzatoknál, a 

93,70%-os arányt 2014-ről áthozott előirányzatoknál és a 0,2%-os arányt a 

törölt/felhasználatlan kifizetési előirányzatoknál; 

3. sajnálatát fejezi ki az igazgatási kiadásokra lekötött előirányzatok magas átviteli aránya 

(26,6%) miatt; tudomásul veszi, hogy ezek főleg a többéves informatikai és 

kommunikációs stratégia gyorsabb végrehajtásához kapcsolódnak, és olyan forrásokból 

adódnak, amelyeket eredetileg béremelésre szántak, amelyekre azonban az Európai Unió 

Bíróságának határozatát követően már nem volt szükség; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség a 2015 végéig tartó időszakban nem tartotta 

tiszteletben a keretszerződése tekintetében 2012-ben előírt, 250 000 eurós felső határt; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2015 végéig a teljesített kifizetések teljes összege 382 181 

eurót tett ki, ami azt jelenti, hogy az ügynökség 50%-kal túllépte ezt a felső határt; sürgeti 

az ügynökséget, hogy javítsa a keretszerződések figyelemmel kísérésére vonatkozó 

eljárását; 

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egy adott keretszerződés esetében a kiadások több mint 

50%-kal meghaladták a közzétett becslést; ezért üdvözli az említett szerződés felbontását 

és az új közbeszerzési eljárás elindítását; elismeri az ügynökség aziránti elkötelezettségét, 

hogy javítsa beszerzéseinek központi tervezését és figyelemmel kísérését; üdvözli az 

ügynökség korlátozott költségvetéssel elért általános teljesítményét; 

6. kiemeli az ügynökség különböző küldetéseit illetően elért sikereit; üdvözli a 2016–2018-

as időszakra vonatkozó új stratégiát és munkaprogramot; ösztönzi azonban egy sokkal 

hosszabb távra szóló stratégia kialakítását és végrehajtását, amint arra az ügynökség 

igazgatója kötelezettséget vállalt; 

7. hangsúlyozza az ügynökség fontos szerepét az új tendenciák feltárása, a kábítószerek által 

az európai fiatalok egészségére és biztonságára vonatkozóan jelentett fenyegetések 

értékelése, valamint a megelőző stratégiák kialakítása tekintetében; üdvözli 98 új 

pszichoaktív anyag bejelentését; ösztönzi, hogy tegyenek folyamatos erőfeszítéseket az 

internet használatának mint a kábítószer-kínálat eszközének figyelemmel kísérése 

érdekében; 

8. tudomásul veszi, hogy az ügynökség 45 publikációt tett közzé, szakértelmével mintegy 

300 kulcsfontosságú külső tudományos és intézményi eseményhez járult hozzá, valamint 
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hogy személyzete hozzájárult 27 tudományos cikk elkészítéséhez; ösztönzi az eredmények 

közösségi média és online eszközök révén történő terjesztését; 

9. tudomásul veszi a Belső Ellenőrzési Szolgálat informatikai projektirányításra vonatkozó 

megállapításait; hangsúlyozza különösen annak fontosságát, hogy az ügynökség alapvető 

küldetésének teljes körű támogatása érdekében ikt-stratégiát kell kialakítani. 
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