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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. tudomásul veszi az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban a „hivatal”) 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról szóló számvevőszéki jelentést, a 
hivatal 2018. évi éves tevékenységi jelentését és az igazgatótanács e jelentésre 
vonatkozó elemzését és értékelését;

2. elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék nyilatkozata szerint a hivatal 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és 
szabályszerűek voltak; hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék részéről nincsenek nyitott 
észrevételek;

3. kiemeli, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 
Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) együttműködésben a parti őrségi 
feladatokat nemzeti és uniós szinten támogató új feladatokból fakadóan 2017 óta 
jelentősen megnövekedett költségvetés ellenére a hivatal 2018-ban sikeresen hajtotta 
végre költségvetését, a korábbi gyakorlatokkal összhangban a kötelezettségvállalások 
tekintetében 99,7%-os, a kifizetések tekintetében pedig 87,6%-os arányt ért el sürgeti a 
hivatalt, hogy továbbra is törekedjen a számára juttatott előirányzatok optimális 
felhasználásának biztosítására;

4. rámutat arra, hogy 2018-ban a hivatal a fizetési műveletek 23%-os növekedését – amely 
a tevékenységek bővüléséből fakadt – anélkül kezelte, hogy további forrásokat használt 
volna fel;

5. megelégedéssel nyugtázza, hogy a hivatal az éves munkaprogramjában szereplő 
tevékenységek 98%-át hajtotta végre, szemben a 2017. évi 93%-kal; kiemeli, hogy a 
hivatal 2018-ban 26 922 ellenőrzést koordinált, ami 28,46%-os növekedést jelent; 

6. tudomásul veszi, hogy a hivatal által bérletbe adott eszközök révén végrehajtott 
műveletek 83%-a többcélú – a Földközi-tenger és a Balti-tenger térségében végrehajtott 
– művelet volt; úgy véli, hogy ez tükrözi a hivatal, az EMSA és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (Frontex) közötti szinergiákat és jó együttműködést, a 
háromoldalú együttműködési megállapodásnak megfelelően; 

7. úgy véli, hogy a Frontex létrehozásának előmozdításában betöltött szerepe 
semmiképpen sem áshatja alá a hivatal halászati ellenőrzési tevékenységek operatív 
koordinációjának megszervezéséért felelős, és az e területen a tagállamoknak és a 
Bizottságnak támogatást nyújtó uniós szervként ellátott fő tevékenységét, mivel ez azzal 
a következménnyel járhat, hogy gyengül a halászati ellenőrzés és fokozódik a 
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat; ezért hangsúlyozza, hogy a 
megnövekedett feladatokkal arányos, megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokat kell 
biztosítani a hivatal számára;

8. megjegyzi, hogy a hivatal támogatta az egyenlő bánásmód politikáját, amelynek célja a 
nemek közötti egyensúly javítása a személyzet körében; megjegyzi, hogy miután az 
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igazgatótanács 2017-ben elfogadta a zaklatás elleni végrehajtási szabályokat, a hivatal 
bizalmas tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó felhívást tett közzé és zárt le 
sikeresen, és 2018-ban a zaklatás megelőzéséről szóló figyelemfelhívó előadásokat 
szervezett; megállapítja, hogy 2018. december 31-én a női alkalmazottak összaránya 
44% volt; sajnálattal állapítja meg, hogy az AD8 vagy annál magasabb besorolási 
fokozatú női alkalmazottak aránya csupán 15% volt, ami hét százalékponttal 
alacsonyabb a 2017-ben elért szintnél; felkéri a hivatalt, hogy erősítse meg a nemek 
közötti egyensúllyal foglalkozó politikáját;

9. kiemeli, hogy a hivatal 2018 júniusában határozatot fogadott el a szervezetekkel vagy 
önfoglalkoztató személyekkel tartott találkozókra vonatkozó információk 
közzétételéről, és hogy a Parlament és a Bizottság közötti, az átláthatósági 
nyilvántartásról szóló megállapodást követően a hivatal a honlapján online közzéteszi 
az ügyvezető igazgató, illetve a személyzet és a lobbisták közötti találkozókat;

10. megjegyzi, hogy a 2017. évi előkészítő munkát követően a hivatal 2018-ban az ISO 
27001 nemzetközi szabványon alapuló információbiztonsági irányítási rendszert 
vezetett be, amelynek célja a hivatal technológiai alapú kockázatokkal szembeni 
védelme, valamint az információk bizalmas jellegének, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának megőrzése volt; 

11. kiemeli, hogy a hivatal aktív szerepet játszik és hozzáadott értékkel gazdagítja a „A 
regionális halászati tevékenységek irányításának javítása Nyugat-Afrikában 
(PESCAO)” elnevezésű projektet, amelynek célja a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászati tevékenységek elleni küzdelemhez szükséges kapacitások 
fejlesztése, valamint a nyugat-afrikai halászati erőforrásokkal való gazdálkodás javítása; 
kiemeli a 2018-ban végrehajtott három műveletet, amelyek Szenegált, Gambiát, Bissau-
Guineát, Guineát (Conakryt), Sierra Leonét, a Zöld-foki-szigeteket és Mauritániát 
érintették;

12. elismeri a hivatal által ellátott feladatok magas minőségét és fontosságát, és üdvözli a 
hivatal következetességét és a létrehozása óta elért kiváló eredményeket;

13. hangsúlyozza, hogy a hivatal fontos szerepet játszik a közös halászati politika 
végrehajtásában és célkitűzéseinek elérésében, különös tekintettel a kirakodási 
kötelezettségre, mivel a tagállamok nehézségekbe ütköznek e kötelezettség teljesítése 
során;

14. javasolja a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2018. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
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