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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. tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az ügynökség éves 

beszámolója hűen tükrözi az ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, és 

hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak; kiemeli, hogy 2016-ban a 

Frontex szerepe és tevékenységei jelentősen kibővültek, az (EU) 2016/1624 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 elfogadását követően költségvetése 75%-kal, személyi 

állománya pedig 18%-kal nőtt;  

2. megjegyzi, hogy a 2015-ben és 2016-ban az Unióba áramló migráció növekvő 

szintjének eredményeképpen a Frontex problémákkal küzdött a 2016 folyamán számára 

juttatott kiegészítő uniós források felhasználása terén, ami jelentős nehézségekhez 

vezetett a költségvetési és pénzügyi szabályoknak való megfelelés tekintetében; 

hangsúlyozza a 2015-ből származó törölt átvitelek magas szintjét a III. cím esetében 

(16%); e tekintetben tudomásul veszi a 2015-ös előirányzatok esetében a költségvetés 

összességében 95,3%-os felhasználási arányát; hangsúlyozza, hogy a Frontex eredetileg 

20 millió eurót irányzott elő 2016-os költségvetéséből a migrációs csomópontokhoz 

kapcsolódó kiadásokra, de időközben már közel 35 millió eurót kötött le erre a célra és 

a kapcsolódó közös műveleti tevékenységekre; rámutat, hogy az ügynökség nemzeti 

visszaküldési műveleteket finanszírozott 2016 októberéig, és hogy a Számvevőszék 

szerint ezek szabálytalan kifizetések voltak; kéri, hogy az ügynökség jelentős mértékben 

javítsa pénzügyi tervezési, ellenőrzési és költségvetési gazdálkodási képességeit; 

3. tudomásul veszi, hogy az ügynökség számára nehézséget okozott megfelelő profillal 

rendelkező jelölteket találni, továbbá nyugtázza az ügynökségnek az alkalmas jelöltek 

felvételének földrajzilag kiegyensúlyozott eloszlására irányuló erőfeszítéseit; 

mindazonáltal bírálja 14 ideiglenes alkalmazott szabálytalan módon történő felvételét 

magas asszisztensi besorolási fokozatokba; kéri, hogy az ügynökség mindig szigorúan 

tartsa be a személyzeti szabályzatot; megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a személyzeti 

szabályzat biztosítja a szükséges rugalmasságot, hogy figyelembe lehessen venni az 

Unióban érvényes munkaerőpiaci feltételeket a tisztviselők és egyéb alkalmazottak 

felvételénél, az intézmények egyedi igényeinek kiszolgálása érdekében; hangsúlyozza, 

hogy az ügynökség személyzete több mint kétszeresére fog nőni 2016-tól 2020-ig; 

sajnálja azonban, hogy a növelés nem alapul gondos elemzésen; kéri, hogy az 

ügynökség a jövőben jobban indokolja meg igényeit pontos és ellenőrizhető 

információk és adatok alapján; 

4. kiemeli, hogy 2015-ben a Frontex több mint 250 000 ember megmentéséhez járult 

hozzá a tengereken; üdvözli az ügynökség kutatási és mentési képességeinek javítását; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) 

az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 

2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.). 
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megjegyzi azonban, hogy továbbra is jelentős erőfeszítéseket kell tenni ebbe az irányba;  

5. tudomásul veszi, hogy a közös műveletekhez belső használatra konkrét célkitűzések és 

teljesítménymutatók léteznek; sajnálja, hogy ezek nem nyilvánosak, és hogy a Frontex 

operatív programjainak többsége nem rendelkezik mennyiségi célokkal, a közös 

műveletek pedig konkrét célértékekkel; aggodalommal állapítja meg, hogy ez – az 

együttműködő országok általi elégtelen dokumentációval együtt – hosszú távon 

akadályozhatja a közös műveletek hatékonyságának utólagos ellenőrzését; sajnálja, 

hogy a közös műveletek tényleges hatását ennélfogva nehéz értékelni; felhívja az 

ügynökséget, hogy továbbra is tűzzön ki releváns stratégiai célokat tevékenységeihez és 

hozzon létre hatékony eredményorientált monitoring- és jelentési rendszereket releváns 

és mérhető fő teljesítménymutatókkal; emlékeztet, hogy az (EU) 2016/1624 rendeletben 

jelentősen módosították a Frontex nyilvánosság felé való elszámoltathatóságának 

részeként a tájékoztatásról és kommunikációról szóló rendelkezéseket, amelyek 

értelmében a Frontexnek átláthatóbbnak kell lennie a tevékenységeit illetően; sajnálja, 

hogy a Frontex még mindig nem teljesíti ezen új szabályokat, és felhívja a Frontexet 

azok késedelem nélküli végrehajtására; 

6. aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát (93%/7%) az ügynökség 

igazgatótanácsában; sürgeti e mutató jövőbeli kijavítását; felhívja a tagállamokat a 

nemek közötti egyenlőség biztosítására, amikor tagot jelölnek az ügynökség 

igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a 

tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára; 

7. megjegyzi, hogy az alapjogi tisztviselő 2016 óta öt új álláshelyet kapott, amelyek közül 

három betöltetlen; mélységesen sajnálja, hogy a Parlament ismételt felhívásai és a 

Frontex személyi állományának jelentős bővítése ellenére az alapjogi tisztviselő még 

mindig nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrásokkal, és ezért egyértelműen 

akadályozva van az (EU) 2016/1624 rendelet által ráruházott feladatok megfelelő 

elvégzésében; ezért sürgeti az ügynökséget, hogy lássa el megfelelő forrásokkal és 

személyzettel alapjogi tisztviselőjét különösen a panaszkezelési mechanizmus 

bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával 

kapcsolatos stratégiájának további fejlesztése és megvalósítása érdekében. 
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