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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 végleges éves beszámolója hűen tükrözi az ügynökségek 

2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyleteik jogszerűek és 

szabályszerűek voltak; megjegyzi azonban, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatal (EASO) esetében a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki a 

közbeszerzési elvek be nem tartása miatt, mivel a szabálytalan kifizetések aránya 

(2,9%) meghaladta kiadásai költségvetését; 

2. sajnálja, hogy a Számvevőszék nem vizsgálta az európai adatvédelmi biztos 

beszámolója alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét, mivel az európai adatvédelmi 

biztos egyetlen ügyletét sem választották ki ellenőrzésre az igazgatási kiadások egészére 

vonatkozó, az összes intézményre és szervre kiterjedő véletlenszerű mintavétel 

keretében;  

3. rámutat, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) és az EASO 

feladatai és költségvetése jelentősen nőttek 2016 során; elismeri, hogy mindkét 

ügynökség jelentős adminisztratív és működési kihívásokkal, illetve magas elvárásokkal 

szembesült, és alig jutott még idejük rendszereik és eljárásaik módosítására és a 

szükséges munkaerő felvételére;  megjegyzi, hogy ennek következtében problémákkal 

küzdöttek a költségvetési év folyamán számukra juttatott kiegészítő uniós források 

felhasználása terén, ami előirányzatok jelentős mértékű megszüntetéséhez és/vagy 

átviteléhez, valamint nehézségekhez vezetett a költségvetési és pénzügyi szabályoknak 

való megfelelés tekintetében; 

4. sajnálja, hogy a bel- és igazságügy területén működő két ügynökség (a Frontex és az 

Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)) számára nehézséget okozott 

megfelelő profillal rendelkező jelölteket találni, valószínűleg a székhelyüknek helyet 

adó országra alkalmazott bérkorrekciós együttható miatt (66,7% Lengyelországban és 

69% Magyarországon); megjegyzi, hogy a fogadó tagállamból felvett alkalmazottak 

száma aránytalanul nagyobb volt, mint a más tagállamokból származóké; rámutat arra, 

hogy a személyi állomány nagy fluktuációja veszélybe sodorhatja az EASO éves és 

többéves munkaprogramjában meghatározott célok teljesítését; tudomásul veszi az 

EASO által a nagymértékű munkaerő-fluktuációval kapcsolatos hiányosságok 

kiküszöbölése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket; úgy véli, hogy amennyiben 

továbbra is problémák adódnak a munkaerő-felvétel terén, ezt a kérdést tovább kell 

vizsgálni a konkrét akadályok kezelése céljából; 

5. megjegyzi, hogy az EASO, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén 

Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai 

Ügynökség (eu-LISA) és jóval kisebb mértékben a Kábítószer és Kábítószerfüggőség 

Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) nem tartották be teljeskörűen a pénzügyi 

szabályzatban lefektetett közbeszerzési elveket és szabályokat; megjegyzi, hogy az eu-

LISA, a Frontex és az EMCDDA esetében a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a 
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szerződések végrehajtásának nyomon követésében is; kiemeli emellett az EASO belső 

kontrollrendszereinek igen jelentős hiányosságait; üdvözli ugyanakkor e három 

ügynökség elkötelezettségét a javítások és a szükséges korrekciós intézkedések 

megtétele iránt; 

6. rámutat arra, hogy a bel- és igazságügy területén működő ügynökségek közül csak az 

eu-LISA és az EASO alapító rendelete nem szab meg kötelezettséget rendszeres külső 

ellenőrzések végzésére; felhívja a társjogalkotókat, hogy az alapító rendeletek 

felülvizsgálata során értékeljék az e fontos kérdés megoldására szolgáló lehetőségeket; 

7. sajnálja, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárások még nem kerültek 

végrehajtásra, mivel a bel- és igazságügy területén működő ügynökségek a Bizottság 

útmutatására vagy észrevételeire vártak; megérti, hogy ideiglenes rendelkezésként egyes 

ügynökségek proaktívan belefoglalták a visszaélések bejelentésére vonatkozó általános 

elveket magatartási kódexeikbe, amelyek könnyen elérhetők az ügynökségek honlapján; 

sürgeti a Bizottságot a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásainak gyors 

elfogadására, amelyeket ezt követően az uniós ügynökségek – köztük az Európai Unió 

Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust), a CEPOL, az EASO és az eu-LISA is 

– azonnal elfogadhatnának és hatékonyan alkalmazhatnának a visszaélést bejelentő 

személyek védelmére vonatkozó egyértelmű belső szabályok formájában; 

8. sürgeti különösen az Eurojustot, az EASO-t és az eu-LISA-t, hogy fokozzák 

erőfeszítéseiket az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó 

hatékony politikát szolgáló iránymutatások késedelem nélküli elfogadása és az 

átláthatóság érdekében, amelynek révén koherensebb megközelítés jön létre az 

összeférhetetlenségekkel kapcsolatos nyilvános nyilatkozatok esetében is. 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
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