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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. ismételten hangsúlyozza az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: FRA, 
vagy az ügynökség) szerepét az Unióban élő emberek alapvető jogai védelmének 
biztosításában; kiemeli különösen az ügynökség tanulmányainak és véleményeinek 
értékét az uniós jogszabályok kidolgozása tekintetében;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az ügynökség 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak 
az ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; megállapítja, hogy a 
költségvetés változatlanul 23 millió euró volt, és hogy a személyzet létszáma 2018-ban 
kismértékben, 108 főről 110 főre emelkedett;

3. tudomásul veszi az ügynökség 2018-ban végrehajtott belső szerkezetátalakítását, 
amelynek célja a szervezeti egységek közötti támogatás növelése és az ügynökség 
eredményeinek megerősítése; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az operatív kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalás-
átviteli arány ismét nagyon magas, 70%-os, azaz 4,9 millió EUR volt, ami megegyezik 
a 2017-es arányokkal; elismeri, hogy ezek a késedelmek főként az ügynökség 
tevékenységeinek jellegét tükrözik, amelyek több hónapos és gyakran az év végén is 
átnyúló tanulmányok elkészítésének finanszírozását is magukban foglalják; üdvözli, 
hogy az ügynökség tervezési eljárásokat vezetett be a szerződések aláírása, a 
teljesítések és a kifizetések közötti késedelmek nyomon követésére, de egyetért a 
Számvevőszékkel abban, hogy az ügynökségnek tovább kell javítania pénzügyi 
tervezését, ideértve adott esetben a differenciált előirányzatok bevezetését is;

5. megjegyzi, hogy a Számvevőszék horizontális tendenciát állapított meg az 
ügynökségek körében az informatikai tanácsadói szerepben foglalkoztatott külső 
személyzet alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-felvételtől 
való függőséget ezen a fontos területen; tudomásul veszi az ügynökségnek a különböző 
feladatok betöltésére felveendő alkalmas jelöltek felvételének földrajzilag 
kiegyensúlyozott eloszlására irányuló erőfeszítéseit, figyelembe véve a megfelelő 
jelöltek felvételének nehézségeit bizonyos pozíciókba; 

6. üdvözli az ügynökség által a Számvevőszék ajánlásainak teljesítése terén elért 
előrehaladást; felhívja a FRA-t, hogy fokozza erőfeszítéseit a függőben lévő ajánlások, 
azaz az elektronikus közbeszerzés és a dokumentumok elektronikus úton történő 
benyújtásának bevezetése, a költségvetési átvitelek csökkentése és a tanulmányok 
beszerzése terén; 

7. a tanulmányok beszerzésére vonatkozóan megerősíti, hogy a költségvetési 
megszorítások nem vezethetnek sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz; úgy véli, hogy 
az ügynökség arra vonatkozó kötelezettségvállalásai, hogy fontolóra veszi a pályázati 
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felhívások kiírása előtt piackutatás végzését, szükség esetén felülvizsgálja a technikai 
követelményeket, valamint hogy lehetőség szerint újraértékeli az elkészítendő 
tanulmányok prioritásait, helyes lépések a pályázati eljárások jövőbeli sikerességének 
javítása érdekében.


