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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

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; 

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; 

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; 

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;

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

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;

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;

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; 

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.

1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
2 Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 
Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri 
határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. május 15-i 656/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (OJ L 189., 2014.6.27., 93. o.).


