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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. hangsúlyozza, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO vagy 
hivatal) hozzájárul a tagállamok gyakorlati együttműködésének fokozásához az 
európai menekültügy terén, segíti a tagállamokat kötelezettségeik teljesítésében és 
menekültügyi szakértői központként működik;

2. emlékeztet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 2017-ben a hivatalnál feltárt 
szabálytalanságokra és az OLAF által az EASO igazgatótanácsának tett fegyelmi 
intézkedésekre vonatkozó ajánlásokra, az EASO igazgatótanácsának az ügyvezető 
igazgató azonnali hatállyal történő felmentéséről szóló, 2018. június 6-i határozatára, 
az ideiglenes ügyvezető igazgató 2018. június 6-i kinevezésére, valamint az új 
ügyvezető igazgató 2019. június 16-i kinevezésére; 

3. üdvözli, hogy a hivatal 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának 
alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék minden lényegi szempontból 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte és azt, hogy a 2018. december 31-i pénzügyi 
helyzetről valósághűen számoltak be; rámutat azonban, hogy a Számvevőszék 
korlátozott („tiszta”) ellenőri véleményt adott ki a kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről; tudomásul veszi a Számvevőszék magyarázatát, miszerint a 
korlátozott véleményt a hivatal irányítási és belső ellenőrzési rendszerei – amit egy 
másik jelentős szabálytalan közbeszerzés is tükrözött –, valamint az ügyletek 
jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében a 2017-es évre vonatkozóan jelentett 
nem kielégítő helyzet lassú javulásával kapcsolatban adták ki;

4. megjegyzi, hogy az EASO költségvetése jelentősen, 79 millió EUR-ról 98 millió 
EUR-ra nőtt (+24%), míg a személyzet létszáma 200-ról csak 207-re nőtt (+3,5%); 
aggódik a Számvevőszék azon megállapítása miatt, hogy az EASO költségvetéséből 
hiányzott az előre nem látható és sürgős operatív szükségletek fedezésére szolgáló 
rendkívüli tartalékalap; felhívja a hivatalt, hogy a költségvetési hatóságokkal és a 
Bizottsággal konzultálva kezelje ezt a helyzetet, különös tekintettel az EASO operatív 
tevékenységének jellegére;

5. riasztónak tartja a Számvevőszék azon megállapítását, hogy a hivatal humánerőforrás-
helyzete 2017 végén exponenciálisan romlott, és hogy a betöltetlen álláshelyek 
többségét – különösen az igazgatási osztály vezetői helyeit – 2018 végén még mindig 
nem töltötték be;

6. sajnálja, hogy az EASO nagy mértékben ideiglenes munkavállalókra támaszkodik a 
kirendelt nemzeti szakértők hiányának ellensúlyozása érdekében, akiket a 
tagállamoknak az EASO-rendelet értelmében kötelezően ki kell küldeniük; ösztönzi a 
hivatalt, hogy kövesse nyomon a Számvevőszék azon ajánlását, mely szerint a 
költségvetési hatóságokkal együtt elemezze a külső személyzet költséghatékonyságát 
a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzethez viszonyítva, valamint azt, 
hogy teljes mértékben betartják-e az alkalmazandó jogi keretet, különösen a 
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munkakörülmények tekintetében; mindenesetre úgy véli, hogy az EASO személyzetét 
növelni kell annak érdekében, hogy a hivatal megfelelően el tudja látni a rábízott 
feladatokat; üdvözli e tekintetben az időközben életbe léptetett ambiciózus munkaerő-
felvételi tervet és annak az üres álláshelyek betöltésére gyakorolt pozitív hatását; 

7. sajnálja a Számvevőszék azon megállapítását, hogy a hivatal 5%-os 
létszámcsökkentési céljának betartása hiányokat okozott az informatikai 
szolgáltatások terén mind Görögországban, mind Olaszországban; aggodalommal 
állapítja meg, hogy a hivatal olyan informatikai és egyéb tanácsadási szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződéseket alkalmaz, amelyek megfogalmazásuk 
révén ideiglenes munkavállalók megbízását tehetik lehetővé egyértelműen 
meghatározott szolgáltatások vagy termékek nyújtása helyett; elismeri, hogy a hivatal 
működésének jellege megnehezíti a vonatkozó szerződések időzítésének és 
időtartamának előrejelzését, de felhívja az EASO-t annak biztosítására, hogy a 
szerződéseket oly módon fogalmazzák meg, amely egyértelművé teszi az informatikai 
szolgáltatások beszerzése és az ideiglenes munkavállalók alkalmazása közötti 
különbséget;

8. tudomásul veszi az EASO-nak a Számvevőszék észrevételeire adott válaszait és az 
azok kezelésére az új ügyvezető igazgató hivatali ideje alatt tett erőfeszítéseket, 
többek között azáltal, hogy prioritásként kezeli az Olaszországgal, Görögországgal és 
Ciprussal kötendő fogadási megállapodásokat, növeli a felvételi eljárások 
átláthatóságát és 2019 folyamán megerősíti a jogi funkciót; 

9. elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a hivatal az igazgatótanács által 2018-
ban jóváhagyott irányítási cselekvési terv révén tett irányításának megreformálása 
érdekében; megjegyzi, hogy a hivatal vezetése által elindított korrekciós intézkedések 
mintegy felét még be kell fejezni; különösen üdvözli a belsőkontroll-standardok 
tekintetében bevezetett korrekciós intézkedéseket; felhívja az EASO-t, hogy javítsa 
tovább belső ellenőrzési folyamatait azáltal, hogy külön figyelmet fordít az „érzékeny 
álláshelyekre vonatkozó politika” bevezetésére, beleértve az ellenőrzési 
mechanizmusok és a személyzeti mobilitás módosítását az érzékeny funkciókhoz 
kapcsolódó kockázatok jobb kezelése érdekében.


