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Módosítás 1
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: 
az ügynökség) – közismert nevén Frontex 
– fontos szerepét az európai integrált 
határigazgatás előmozdításában, 
koordinálásában és fejlesztésében;

(1) hangsúlyozza az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: 
az ügynökség) – közismert nevén Frontex 
– fontos szerepét az európai integrált 
határigazgatás előmozdításában, 
koordinálásában és fejlesztésében, az 
alapvető jogok maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett;

Or. en

Módosítás 2
Tom Vandendriessche

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: 
az ügynökség) – közismert nevén Frontex 
– fontos szerepét az európai integrált 
határigazgatás előmozdításában, 
koordinálásában és fejlesztésében;

(1) hangsúlyozza az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: 
az ügynökség) – közismert nevén Frontex 
– fontos szerepét az európai integrált 
határvédelem előmozdításában, 
koordinálásában és fejlesztésében;

Or. en

Módosítás 3
Nicola Procaccini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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(1a) üdvözli az ügynökség arra 
irányuló tevékenységét, hogy kezelje a 
migrációs nyomást és felderítse az Unió 
külső határait érő potenciális 
fenyegetéseket, ezáltal hozzájárulva a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemhez és 
növelve a biztonsági szintet; sajnálatosnak 
tartja, hogy ezek a tevékenységek nem 
mondhatók mindenkor eredményesnek, 
mivel nem képezik egy sikeres uniós 
migrációs stratégia részét;

Or. en

Módosítás 4
Morten Petersen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) megjegyzi, hogy a költségvetés 
csekély mértékben (2%-kal) 289 millió 
EUR-ra nőtt, amelyből 171 millió EUR-t, 
azaz 59%-ot az együttműködő országokkal 
kötött, operatív tevékenységekre irányuló 
finanszírozási megállapodásokra 
fordítottak; emlékeztet arra, hogy az 
igazgatótanács két költségvetés-módosítás 
révén 31,5 millió euróval csökkentette a 
2018. évi eredeti költségvetést a munkaerő-
felvételi kihívásokhoz, valamint a 
visszaküldés és az operatív reagálás terén 
elért megtakarításokhoz kapcsolódó 
csökkent igények tükrözése érdekében;

(3) megjegyzi, hogy a költségvetés 
csekély mértékben (2%-kal) 289 millió 
EUR-ra nőtt, amelyből 171 millió EUR-t, 
azaz 59%-ot az együttműködő országokkal 
kötött, operatív tevékenységekre irányuló 
finanszírozási megállapodásokra 
fordítottak; emlékeztet arra, hogy az 
igazgatótanács két költségvetés-módosítás 
révén 31,5 millió euróval csökkentette a 
2018. évi eredeti költségvetést a munkaerő-
felvételi kihívásokhoz, valamint a 
visszaküldés és az operatív reagálás terén 
elért megtakarításokhoz kapcsolódó 
csökkent igények tükrözése érdekében; 
emlékeztet arra, hogy az uniós határok 
biztonságosabbá tételére irányuló cél 
alapvető fontosságú az uniós polgárok és 
harmadik országbeli állampolgárok 
biztonságának garantálásához;

Or. en

Módosítás 5
Saskia Bricmont
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli, hogy az ügynökségnek 
2018-ban sikerült jelentősen, 526 főről 
630-ra (20%-kal) növelnie személyi 
állományát; sajnálja azonban, hogy ez a 
szám jóval (17%-kal) a 2018-as 
létszámtervben engedélyezett 760 fős 
személyzet alatt maradt; aggodalmát fejezi 
ki a személyzet nagymértékű fluktuációja 
és az ügynökség megfelelő jelöltek 
felvételével kapcsolatos folyamatos 
nehézségei miatt; elismeri, hogy az 
alacsony bérkorrekciós együttható is 
hozzájárul ehhez a problémához, és ezért 
üdvözli az e probléma kezelésére irányuló 
szociális intézkedések mérlegelésére 
irányuló szándékot; e tekintetben 
megállapítja, hogy az Európai Unió 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata és 
az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek biztosítják az ahhoz 
szükséges rugalmasságot, hogy az 
intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők 
felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci 
feltételeket; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják 
ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; 
felszólítja az ügynökséget, hogy a 
láthatóságuk növelése érdekében tegye 
közzé az álláshirdetéseket az Európai 
Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján;

(4) nyomatékosítja, hogy az 
ügynökségnek 2018-ban sikerült 
jelentősen, 526 főről 630-ra (20%-kal) 
növelnie személyi állományát; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy nem érte el a 2018-as 
létszámtervben engedélyezett 760 fős 
személyzeti létszámot; aggodalmát fejezi ki 
a személyzet nagymértékű fluktuációja és 
az ügynökség megfelelő jelöltek 
felvételével kapcsolatos folyamatos 
nehézségei miatt; mélységesen sajnálja, 
hogy a Parlament ismételt felhívásai és az 
ügynökség jelentős személyzeti bővítése 
ellenére az alapjogi tisztviselő még mindig 
nem rendelkezik megfelelő emberi 
erőforrással, és ezért egyértelműen 
akadályozva van a ráruházott feladatok 
megfelelő elvégzését célzó 
erőfeszítéseiben; sürgeti az ügynökséget, 
hogy lássa el megfelelő forrásokkal és 
személyzettel alapjogi tisztviselőjét 
különösen az ügynökség alapvető jogok 
ellenőrzésével és védelmének 
biztosításával kapcsolatos stratégiájának 
további fejlesztése és megvalósítása 
érdekében; emlékezteti az ügynökséget az 
Európai Unió tisztviselőinek személyzeti 
szabályzatának és az Európai Unió egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételeknek való megfelelés 
fontosságára; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják 
ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; 
felszólítja az ügynökséget, hogy a 
láthatóságuk növelése érdekében tegye 
közzé az álláshirdetéseket az Európai 
Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján;
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Or. en

Módosítás 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli, hogy az ügynökségnek 
2018-ban sikerült jelentősen, 526 főről 
630-ra (20%-kal) növelnie személyi 
állományát; sajnálja azonban, hogy ez a 
szám jóval (17%-kal) a 2018-as 
létszámtervben engedélyezett 760 fős 
személyzet alatt maradt; aggodalmát fejezi 
ki a személyzet nagymértékű fluktuációja 
és az ügynökség megfelelő jelöltek 
felvételével kapcsolatos folyamatos 
nehézségei miatt; elismeri, hogy az 
alacsony bérkorrekciós együttható is 
hozzájárul ehhez a problémához, és ezért 
üdvözli az e probléma kezelésére irányuló 
szociális intézkedések mérlegelésére 
irányuló szándékot; e tekintetben 
megállapítja, hogy az Európai Unió 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata és 
az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek biztosítják az ahhoz 
szükséges rugalmasságot, hogy az 
intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők 
felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci 
feltételeket; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják 
ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; 
felszólítja az ügynökséget, hogy a 
láthatóságuk növelése érdekében tegye 
közzé az álláshirdetéseket az Európai 
Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján;

(4) üdvözli, hogy az ügynökségnek 
2018-ban sikerült jelentősen, 526 főről 
630-ra (20%-kal) növelnie személyi 
állományát; sajnálja azonban, hogy ez a 
szám jóval (17%-kal) a 2018-as 
létszámtervben engedélyezett 760 fős 
személyzet alatt maradt; aggodalmát fejezi 
ki a személyzet nagymértékű fluktuációja 
és az ügynökség megfelelő jelöltek 
felvételével kapcsolatos folyamatos 
nehézségei miatt; elismeri, hogy az 
alacsony bérkorrekciós együttható is 
hozzájárul ehhez a problémához, és ezért 
üdvözli az e probléma kezelésére irányuló 
szociális intézkedések mérlegelésére 
irányuló szándékot; e tekintetben 
megállapítja, hogy az Európai Unió 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata és 
az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek biztosítják az ahhoz 
szükséges rugalmasságot, hogy az 
intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők 
felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci 
feltételeket; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják 
ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; 
nyugtázza az ügynökség arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy online kommunikációs 
csatornákon is közzéteszi az 
állásajánlatait, valamint felszólítja az 
ügynökséget, hogy a láthatóságuk növelése 
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érdekében tegye közzé az álláshirdetéseket 
az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 
honlapján;

Or. en

Módosítás 7
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az 
ügynökség által e kérdés kezelése 
érdekében tett lépéseket, de sürgeti az 
ügynökséget, hogy megfelelően reagáljon a 
Számvevőszék észrevételeire, mivel a 

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség 2014 óta következetesen arról 
számolt be, hogy együttműködő országok 
által igényelt költségeket annak ellenére 
térítik vissza, hogy azokat nem mindig 
igazolják számlákkal vagy egyéb 
bizonyítékokkal;  megjegyzi, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott 
ezzel a kérdéssel; sürgeti az ügynökséget, 
hogy megfelelően reagáljon a tranzakciók 
jogszerűségére és szabályszerűségére 
vonatkozó számvevőszéki észrevételekre, 
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felszerelésekhez kapcsolódó kiadások 
2018-ban 60 millió eurót – azaz az 
ügynökség működési kiadásainak 35%-át – 
tettek ki;

tekintve, hogy a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

Or. en

Módosítás 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; aggodalmának ad hangot a 
költségvetés azon részével kapcsolatban, 
amelyet az ügynökség nem tudott 
felhasználni; elvárja, hogy az átvitelek 
2019-es csökkentése érdekében az 
ügynökség és az együttműködő államok 
javítsák költségvetési becsléseiket; üdvözli, 
hogy az ügynökség új szabályokat fogadott 
el a visszaélések bejelentésére 
vonatkozóan, új, egyszerűsített 
finanszírozási rendszert, illetve valamennyi 
kiadástípusra kiterjedő utólagos ellenőrzési 
rendszert vezetett be, és módosította 
előzetes ellenőrzési rendszerét; sajnálja 
azonban, hogy az ügynökség még mindig 
nem foglalkozott a Számvevőszék által 
2014 óta jelzett problémával, amely az 
együttműködő tagállamok által igényelt, 
felszereléssel kapcsolatos kiadások 
tényleges költségeinek elégtelen 
igazolásával kapcsolatos; tudomásul veszi 
az ügynökség által e kérdés kezelése 
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kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

érdekében tett lépéseket, de sürgeti az 
ügynökséget, hogy megfelelően reagáljon a 
Számvevőszék észrevételeire, mivel a 
felszerelésekhez kapcsolódó kiadások 
2018-ban 60 millió eurót – azaz az 
ügynökség működési kiadásainak 35%-át – 
tettek ki;

Or. en

Módosítás 9
Tom Vandendriessche

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
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lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

Or. en

Módosítás 10
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
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megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

Or. en

Módosítás 11
Morten Petersen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
megfelelően reagáljon a Számvevőszék 

(5) megjegyzi a 2019-re történő 
átvitelek folyamatosan magas szintjét (83 
millió EUR, azaz 29%) és a törölt 
költségvetési átviteleket (11 millió EUR, 
azaz 12%), amelynek oka a létszámterv 
teljesítése során felmerülő kihívások, az új 
létesítményekre irányuló építési munkák 
megkezdésének késedelme, az informatikai 
projektek többéves jellege és az volt, hogy 
az együttműködő országok túlbecsülik a 
tevékenységek nagyságrendjét és 
költségeit; elvárja, hogy az átvitelek 2019-
es csökkentése érdekében az ügynökség és 
az együttműködő államok javítsák 
költségvetési becsléseiket; üdvözli, hogy az 
ügynökség új szabályokat fogadott el a 
visszaélések bejelentésére vonatkozóan, új, 
egyszerűsített finanszírozási rendszert, 
illetve valamennyi kiadástípusra kiterjedő 
utólagos ellenőrzési rendszert vezetett be, 
és módosította előzetes ellenőrzési 
rendszerét; sajnálja azonban, hogy az 
ügynökség még mindig nem foglalkozott a 
Számvevőszék által 2014 óta jelzett 
problémával, amely az együttműködő 
tagállamok által igényelt, felszereléssel 
kapcsolatos kiadások tényleges 
költségeinek elégtelen igazolásával 
kapcsolatos; tudomásul veszi az ügynökség 
által e kérdés kezelése érdekében tett 
lépéseket, de sürgeti az ügynökséget, hogy 
megfelelően reagáljon a Számvevőszék 
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észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

észrevételeire, mivel a felszerelésekhez 
kapcsolódó kiadások 2018-ban 60 millió 
eurót – azaz az ügynökség működési 
kiadásainak 35%-át – tettek ki;

Or. en

Módosítás 12
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) felszólítja az ügynökséget, hogy 
reálisabban mérje fel szolgáltatási 
igényeit a pályázati dokumentációban, és 
a szerződések kapcsán alkalmazzon 
szigorú pénzgazdálkodást; arra 
emlékezteti az ügynökséget, hogy bár a 
keretszerződések nem keletkeztetnek a 
teljes szerződéses összegig vásárlási 
kötelezettséget, a szerződés maximális 
értéke (8 millió euró) és a nyertes ajánlat 
(5,8 millió euró) közötti jelentős eltérés 
komoly kockázatot vethet fel a gondos 
pénzgazdálkodás tekintetében;

Or. en

Módosítás 13
Nicola Procaccini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
meg kell erősítenie az előzetes 
ellenőrzéseket és újból be kell vezetnie az 
utólagos ellenőrzéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy csak az indokolt 
költségeket térítsék meg, hogy el lehessen 
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kerülni az olyan helyzeteket, hogy az 
uniós költségvetésből elkülönített 
pénzügyi források szétaprózódjanak;

Or. en

Módosítás 14
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) felhívja az ügynökséget, hogy 
tegyen korrekciós intézkedéseket a 
Számvevőszék valamennyi függőben lévő 
észrevétele tekintetében, beleértve az 
érzékeny álláshelyekre vonatkozó politika 
elfogadását és végrehajtását a saját 
belsőkontroll-standardjaival összhangban;

(6) sürgeti az ügynökséget, hogy 
tegyen korrekciós intézkedéseket a 
Számvevőszék valamennyi észrevétele 
tekintetében, beleértve az érzékeny 
álláshelyekre vonatkozó politika 
elfogadását és végrehajtását a saját 
belsőkontroll-standardjaival összhangban;

Or. en

Módosítás 15
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) emlékeztet a Számvevőszék 
észrevételére, miszerint 2015 óta nem 
foglalkoztak a Bizottság által irányított 
Belső Biztonsági Alap és az ügynökség 
által biztosított források között fennálló 
potenciális kettős finanszírozás 
kérdésével; felszólít ezért a korrekciós 
intézkedések haladéktalan 
végrehajtására;

Or. en
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Módosítás 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6b) felszólítja az ügynökséget, hogy 
haladéktalanul intézkedjen az e-
közbeszerzésre vonatkozó függőben lévő 
ajánlás, azaz az elektronikus benyújtás 
bevezetését illetően;

Or. en

Módosítás 17
Tom Vandendriessche

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) ismételten felhívja a figyelmet a 
nemek közötti egyensúly hiányára az 
ügynökség igazgatótanácsában; 
szorgalmazza e helyzet mihamarabbi 
orvoslását;felhívja ezért az ügynökséget, 
hogy proaktívan emlékeztesse a 
tagállamokat a nemek közötti egyensúly 
fontosságára, és felhívja a tagállamokat, 
hogy az igazgatótanács tagjának 
kinevezésekor vegyék figyelembe a nemek 
közötti egyensúlyt;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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(7) ismételten felhívja a figyelmet a 
nemek közötti egyensúly hiányára az 
ügynökség igazgatótanácsában; 
szorgalmazza e helyzet mihamarabbi 
orvoslását;felhívja ezért az ügynökséget, 
hogy proaktívan emlékeztesse a 
tagállamokat a nemek közötti egyensúly 
fontosságára, és felhívja a tagállamokat, 
hogy az igazgatótanács tagjának 
kinevezésekor vegyék figyelembe a nemek 
közötti egyensúlyt;

(7) megjegyzi, hogy nem állnak 
rendelkezésre információk az ügynökség 
alkalmazottaira vonatkozóan a nemek 
közötti egyensúlyról; ismételten felhívja a 
figyelmet a nemek közötti egyensúly 
hiányára az ügynökség igazgatótanácsában; 
szorgalmazza e helyzet mihamarabbi 
orvoslását; felhívja ezért az ügynökséget, 
hogy proaktívan emlékeztesse a 
tagállamokat a nemek közötti egyensúly 
fontosságára, és felhívja a tagállamokat, 
hogy az igazgatótanács tagjának 
kinevezésekor vegyék figyelembe a nemek 
közötti egyensúlyt;

Or. en

Módosítás 19
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) ismételten felhívja a figyelmet a 
nemek közötti egyensúly hiányára az 
ügynökség igazgatótanácsában; 
szorgalmazza e helyzet mihamarabbi 
orvoslását;felhívja ezért az ügynökséget, 
hogy proaktívan emlékeztesse a 
tagállamokat a nemek közötti egyensúly 
fontosságára, és felhívja a tagállamokat, 
hogy az igazgatótanács tagjának 
kinevezésekor vegyék figyelembe a nemek 
közötti egyensúlyt;

(7) ismételten felhívja a figyelmet a 
nemek közötti egyensúly hiányára az 
ügynökség igazgatótanácsában; 
szorgalmazza e helyzet mihamarabbi 
orvoslását; felhívja ezért az ügynökséget, 
hogy proaktívan emlékeztesse a 
tagállamokat a nemek közötti egyensúly 
fontosságára, és felhívja a tagállamokat, 
hogy az ügynökség igazgatótanácsi 
tagjának kinevezésekor garantálják a 
nemek közötti egyensúlyt;

Or. en

Módosítás 20
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(8) megismétli az ügynökséghez 
intézett azon felhívását, hogy 
tevékenységei legyenek átláthatóbbak; 
üdvözli, hogy honlapján létrehoztak egy, a 
dokumentumokhoz nyilvános hozzáférést 
biztosító részt;sürgeti az ügynökséget, 
hogy hozzon létre egy dokumentum-
nyilvántartást, amelynek bevezetésére az 
1049/2001/EK rendelet1 jogilag kötelezi;

(8) megismétli az ügynökséghez 
intézett azon felhívását, hogy tegye 
tevékenységeit teljesen átláthatóvá; 
üdvözli, hogy honlapján létrehoztak egy, a 
dokumentumokhoz nyilvános hozzáférést 
biztosító részt; sürgeti az ügynökséget, 
hogy hozzon létre egy dokumentum-
nyilvántartást, amelynek bevezetésére az 
1049/2001/EK rendelet1 jogilag kötelezi;

Or. en

Módosítás 21
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről annak 
érdekében, hogy megvédje az ügynökséget 
a megalapozatlan vádaktól; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy 
rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

Or. en



AM\1194677HU.docx 17/19 PE644.914v01-00

HU

Módosítás 22
Tom Vandendriessche

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről annak 
érdekében, hogy megvédje az ügynökséget 
a megalapozatlan vádaktól; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

Or. en

Módosítás 23
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről annak 
érdekében, hogy megvédje az ügynökséget 
a megalapozatlan vádaktól; felkéri az 

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
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ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

Or. en

Módosítás 24
Nicola Procaccini

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről annak 
érdekében, hogy megvédje az ügynökséget 
a megalapozatlan vádaktól; felkéri az 
ügynökséget, hogy látogasson el az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsághoz, hogy teljesítse az európai 
parlamenti képviselők felé fennálló konkrét 
jelentéstételi kötelezettségeit azzal, hogy – 
szükség esetén nem nyilvános keretek 
között – rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 

(9) úgy véli, hogy az ügynökségnek 
proaktív módon tájékoztatást kell nyújtania 
operatív tevékenységeiről annak 
érdekében, hogy megvédje az ügynökséget 
a vádaktól; felkéri az ügynökséget, hogy 
látogasson el az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottsághoz, hogy teljesítse 
az európai parlamenti képviselők felé 
fennálló konkrét jelentéstételi 
kötelezettségeit azzal, hogy – szükség 
esetén nem nyilvános keretek között – 
rendszeres időközönként részletes 
információkkal látja el őket; felhívja az 
ügynökséget, hogy – jogi 
kötelezettségeinek megfelelően – tegye 
elérhetővé a 656/2014/EU rendelet2 2018. 
évi gyakorlati alkalmazásáról szóló 
jelentést, és a jövőben nyújtson 
kézzelfoghatóbb információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az 
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ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

ügynökség tengeri tevékenységeinek 
megfelelő értékelése.

Or. en

Módosítás 25
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) emlékeztet arra, hogy az (EU) 
2016/1624 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a 22. cikke (3) bekezdésének b) 
pontjával összhangban az ügynökség 
koordinációért felelős tisztviselőjének 
feladata, hogy nyomon kövesse a műveleti 
terv helyes végrehajtását, az alapjogok 
védelme szempontjából is, és erről 
jelentést tesz az ügynökségnek; e 
tekintetben sürgősen felszólít az alapvető 
jogok azon megsértéséről szóló rendszeres 
jelentéstételre, melyekre azokon a 
határokon kerül sor, ahol az ügynökség 
jelen van, többek között azokban az 
esetekben is, amikor e jogsértéseket olyan 
tisztviselők követték el, akik nem 
tartoznak az ügynökséghez, mivel ez 
hatással van az Európai Határ- és Parti 
Őrség műveletei során az alapvető jogok 
általános tiszteletben tartására; 
szorgalmazza, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az esetleges visszafordításokra 
és erőszakra; sürgeti az ügynökséget, 
hogy jelentse ezeket a jogsértéseket az 
alapjogi tisztviselőnek, akinek megfelelő 
intézkedéseket kell hoznia, ideértve az 
Európai Határ- és Parti Őrség 
műveleteinek esetleges felfüggesztését az 
érintett térségben;

Or. en


