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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 a Szabadságon, a Biztonságon és a 

Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési 

Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) éves beszámolója 

híven tükrözi 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét; 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a VIS továbbfejlesztésére és karbantartására indított 

közbeszerzési eljárás (194 millió EUR összegű, hat évre szóló szerződés) a kért 

szolgáltatások pontos meghatározása nélkül, a rendszer jogalapjának megfelelően 

megkövetelte az ajánlattevőktől a biometrikus adatok egyeztetésére szolgáló 

technológia igénybevételét, amelyet egyetlen vállalat fejlesztett ki, és amelynek nem 

kötelessége kereskedelmi hozzáférést biztosítani az ajánlattevők részére; felhívja az 

ügynökséget, hogy ha lehetséges, ne kösse le magát egy értékesítőhöz sem, megjegyzi 

ugyanakkor, hogy a beszerzett szolgáltatásokat a ténylegesen használt elemek 

tekintetében személyre kell szabni;  sürgeti az ügynökséget, hogy amikor csak lehet, 

több beszállítóval kössön megállapodást és pontosan határozza meg az igényelt 

szolgáltatásokat;  

3. megállapítja, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Igazgatási 

kiadások) esetében magas volt 2016-ban: 5 millió EUR, azaz a lekötött előirányzatok 

63%-a; tudomásul veszi, hogy ezek elsősorban 2017-ben teljesítendő épület-

karbantartási és tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak; megjegyzi, hogy az 

átvitelek ilyen magas szintje ellentétben áll az évenkéntiség költségvetési alapelvével; 

azt ajánlja az ügynökségnek, hogy amikor csak lehet, tartsa tiszteletben az évenkéntiség 

költségvetési elvét; felhívja az ügynökséget, hogy javítsa adminisztratív kiadásainak 

kezelését;  

4. üdvözli, hogy az ügynökség biztosította a rábízott rendszerek stabil és folyamatos 

működését, és széleskörű támogatást nyújtott a Bizottságnak számos kulcsfontosságú 

jogalkotási javaslat kidolgozása során (EES, ETIAS, ECRIS TCN, EURODAC 

átdolgozás és SIS II átdolgozás); 

5. megállapítja, hogy az ügynökség módosította a strasbourgi épületeire vonatkozó 

(21,2 millió eurós) építési szerződést, hogy előleget folyósítson költségvetése 

felhasználásának növelése érdekében; megjegyzi, hogy ez a változás a költségvetési 

rendeletnek a nem differenciált előirányzatokra vonatkozó szabályai szerint a pénzügyi 

ciklushoz kapcsolódik; rámutat arra, hogy 2016. november végéig az ügynökség a 

szerződés teljes összegét kifizette, bár a munkáknak kevesebb mint a fele készült el; 

megjegyzi, hogy az előlegek kifizetésével kapcsolatos kockázatot részben 

ellensúlyozták a szerződésben előírt pénzügyi és teljesítménybeli garanciák; kéri az 

ügynökséget, hogy a jövőbeli projektekben jobban mérje fel az ilyen pénzügyi 

kockázatok felvállalásának szükségességét, mivel a pénzügyi garanciák igénybevétele 

nem fedez minden pénzügyi kockázatot; 
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6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2016-ban az ügynökség 2,8 millió EUR összegű 

felszerelést kapott és fogadott el anélkül, hogy erre költségvetés állt volna 

rendelkezésére vagy szerződések lettek volna kötve; kéri az ügynökséget, hogy teljes 

mértékben tartsa tiszteletben a közbeszerzési eljárásokat; 

7. sajnálja, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege által az informatikai 

projektmenedzsmentről készített jelentés szerint az ügynökség projektmenedzselési 

eljárását sürgősen felül kell vizsgálni, és javítani kell azt a megfelelő felelősségek, 

munkatársak, eszközök, támogatás és felügyelet tekintetében; 

8. sajnálja, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárás még nem került 

végrehajtásra; felhívja az Európai Bizottságot a visszaélések bejelentésére vonatkozó 

iránymutatásainak gyors elfogadására, mert ezt követően az uniós ügynökségek – 

köztük az ügynökség is – azonnal el fogják fogadni és alkalmazni fogják azokat; 

megérti, hogy ideiglenes rendelkezésként az ügynökség proaktívan foglalta bele a 

visszaélések bejelentésére vonatkozó általános elveket a magatartási kódexébe, amely 

könnyen elérhető az ügynökség weboldalán;  

9. sürgeti a társjogalkotókat, hogy fogadjanak el jogi követelményeket és iránymutatásokat 

az összeférhetetlenségek megelőzéséről és kezeléséről szóló koherens politika 

érdekében, és következésképp az ügynökséget, hogy hatékonyan hajtsa azokat végre, 

valamint dolgozzon ki világos és átlátható politikát e kérdésekről; hangsúlyozza, hogy a 

társjogalkotóknak hatáskörük van az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére 

vonatkozó jogi követelményt meghatározni az ügynökség számára; megállapítja, hogy 

az ügynökség nyilvánosságra hozta az igazgatótanács és a tanácsadó csoport tagjai által 

aláírt, „az összeférhetetlenségek hiányáról” szóló egyéni nyilatkozatokat; sajnálja 

azonban, hogy nincsenek érdekeltségi nyilatkozatok; üdvözli, hogy az ügynökség – jogi 

követelmények hiányában – közzétette az igazgatótanács tagjainak egyéni 

kötelezettségvállalási nyilatkozatait; 

10. megjegyzi, hogy az ügynökség csalás elleni stratégiájának végrehajtásáról szóló első 

éves nyomon követési jelentés (2016. április) alacsony, 60% közeli végrehajtási szintet 

mutatott, míg a következő (2017. novemberi) nyomon követési jelentés legalább 80%-

os mennyiségi végrehajtási szintet mutatott; tudomásul veszi az e tekintetben elért 

haladást; felhívja az ügynökséget, hogy folyamatosan javítsa csalás elleni stratégiájának 

végrehajtását; 

11. sajnálja, hogy nem történtek különösebb lépések a nemek közötti egyensúlyhiány 

tekintetében az ügynökség igazgatótanácsának összetételében; felhívja a tagállamokat, 

hogy biztosítsák a nemek közötti egyensúlyt, amikor tagot és póttagot jelölnek az 

ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon 

emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára; 

12. üdvözli a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) ellenőrzési jelentését, amely 

nem azonosított komoly problémákat a SIS II, a VIS és az Eurodac IT-rendszereinek 

működésével, fenntartásával, biztonságával és folyamatosságával kapcsolatban; üdvözli 

továbbá, hogy a Bizottság megbízásából készített külső értékelés szerint az ügynökség 

hatékonyan működik és végzi feladatait; megjegyzi, hogy van még mit javítani, és 

elismeri az ügynökség azon elkötelezettségét, hogy nyomon követi e fontos ellenőrzés 

eredményeit; 
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13. üdvözli az ügynökségnek az igazgatótanács által végrehajtott munkaerő-megtartási 

politikáját, amely tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az ideiglenes alkalmazottak 

határozatlan idejű szerződést kapjanak az első szerződésük lejártakor, lehetővé téve az 

ügynökség számára, hogy megtartsa a kulcsfontosságú házon belüli tudást és 

szakértelmet; 

14. sajnálatát fejezi ki az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának azon 

következtetése miatt, miszerint még mindig fennállnak gyengeségek – különösen a 

végrehajtási szabályzat eljárási aspektusainak és az ügynökség saját belső 

iránymutatásainak nem teljesen megfelelő elemek – az ügynökség emberierőforrás-

kezelési eljárásában; felhívja az ügynökséget, hogy foglalkozzon az ellenőrzésben 

azonosított két „nagyon fontos” és két „fontos”, a teljesítményértékelési és előléptetési 

eljárásokhoz, az eljárásoknak való megfeleléshez, a személyzeti dossziék pontos 

vezetéséhez, illetve az emberi erőforrás kezeléséhez és tervezéséhez kapcsolódó 

megállapítással. 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
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