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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 
1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, és különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. ... az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség igazgatója számára az Ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása tekintetében;

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban ismerteti;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező 
állásfoglalást az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L sorozat).

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 52. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárásáról
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 
1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, és különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. ... az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 
igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon 
közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 52. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 
1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, és különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, 
hogy a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B. mivel 2011. május 10-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2009-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan5, és a mentesítési határozatot 
kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között:

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 52. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
5 HL L 250., 2011.9.27., 181. o.
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- felkérte az ügynökséget a Gantt-diagram bevezetésének megfontolására működési 
tevékenységei tervezése során, amelynek segítségével gyorsan rögzíthetné az 
egyes alkalmazottak által egy projektre fordított időt, és eredményorientált 
megközelítésre ösztönözhetne; ennek megfelelően felkéri az ügynökséget, hogy 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ügynökség e tekintetben tett 
lépéseiről;

- sürgette az ügynökséget a közbeszerzési eljárások megfelelő alkalmazására, 
ugyanakkor üdvözölte, hogy az ügynökség 2009-es éves jelentésében egy külön 
mellékletet illesztett a tárgyalásos eljárásokról a költségvetési hatóság 
tájékoztatására,

C. mivel az ügynökség 2010-re szóló költségvetése 54 400 000 euró volt, szemben a 2009-
es 53 300 000 euróval, ami 6,1%-os csökkenést jelentett; mivel az ügynökség 2010-es 
költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 31 949 360 eurót tett ki, szemben a 2009-es 
24.435.000 euróval1, ami 30,75%-os növekedést jelent;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. megállapítja, hogy az ügynökség 54 400 000 euró kötelezettségvállalási és 50 600 000 
euró kifizetési előirányzatot kapott; tudomásul veszi, hogy ez 2009-hez képest a 
kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében 11,21%-os növekedést, míg a kifizetési 
előirányzatok tekintetében 5,33%-os csökkenést jelent;

2. tudomásul veszi a Számvevőszék tájékoztatását, miszerint az ügynökség költségvetése 
50 100 000 eurót tett ki, míg az ügynökség jelentésében arról számol be, hogy 2010-ben 
az ügynökség 54 400 000 euró kötelezettségvállalási és 50 600 000 euró kifizetési 
előirányzatot kapott; felhívja az ügynökséget és a Számvevőszéket, hogy tájékoztassák 
a mentesítésért felelős hatóságot az ügynökség 2010. évi költségvetésének pontos 
összegéről, és adjanak magyarázatot az ügynökség és a Számvevőszék jelentéseiben 
szereplő ellentmondó adatokra; 

3. tudomásul veszi az ügynökség költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentésében 
szereplő adatot, miszerint a költségvetés ügynökség általi végrehajtásának aránya 2010-
ben 98%-os volt a lekötött előirányzatok tekintetében, és 89%-os a kifizetési 
előirányzatokra vonatkozóan; megjegyzi továbbá, hogy 2009-hez képest a költségvetés 
ügynökség általi végrehajtásának aránya növekedést mutat mind a lekötött 
előirányzatok (+4%), mind a kifizetési előirányzatok (+8%) tekintetében. Felhívja az 
ügynökséget, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a költségvetés végrehajtásának 
javítása érdekében, és ezzel kapcsolatban nyújtson rendszeres tájékoztatást a 
mentesítésért felelős hatóság számára;

Átvitt összegek

4. tudomásul veszi az ügynökség költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentésében 
szereplő adatot, miszerint a kifizetetlen kötelezettségvállalások év végi fedezésére 
szolgáló 2010. évről 2011-re átvitt előirányzatok összege 1 214 272,92 eurót tett ki; 
tudomásul veszi az ügynökség azon megállapítását, hogy az átvitt pénzösszegek e 

                                               
1 HL L 64., 2010.3.12., 615. o.
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szintje 43%-kal alacsonyabb a 2009. évi megfelelő összegnél; mindazonáltal felszólítja 
az ügynökséget, hogy tegyen további intézkedéseket az átvitt összegek csökkentése 
érdekében, és tartsa be az évenkéntiség elvét; 

5. sajnálja, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójáról szóló jelentésében nem tesz említést az ügynökség által átvitt és törölt 
előirányzatokról;

Utólagos kötelezettségvállalások

6. tudomásul veszi, hogy a Parlament kérését követően az ügynökség éves jelentésében 
külön tájékoztat az utólagos kötelezettségvállalásokról (azaz a megfelelő költségvetési 
kötelezettségvállalások lekötése előtt tett jogi kötelezettségvállalások);  tudomásul veszi 
az ügynökségnek az utólagos kötelezettségvállalások számának csökkentésére (a 2007-
es 20-ról 2010-ben 5-re) tett erőfeszítéseit;  ugyanakkor aggódik, hogy az ilyen 
kötelezettségvállalások megsértik a költségvetési keretrendelet 62. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltakat, valamint hogy az ügynökség ebben 2006 óta vétkes;

Közbeszerzési eljárás

7. megjegyzi az ügynökség éves jelentésének azt a közlését, hogy a Jogi és Pénzügyi 
Osztály 2010-ben összesen 54 közbeszerzési eljárással foglalkozott;

8. sürgeti az ügynökséget, hogy alkalmazza megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és 
bocsásson rendelkezésre megfelelő adatokat az éves munkaprogramjában tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatban; különösen aggasztja, hogy az éves munkaprogram 
nem tesz nyíltan nyilvánossá valamennyi, a költségvetési rendeletben és annak 
végrehajtási szabályaiban említett információt; emlékezteti az ügynökséget, hogy 
amennyiben egy tervbe vett működési közbeszerzésről szóló finanszírozási határozatot 
nem támasztanak alá megfelelően adatokkal, akkor ez megkérdőjelezheti az ügynökség 
döntésének érvényességét; tudomásul veszi az ügynökség tájékoztatását, miszerint 
2011-től egy külön mellékletet illeszt a végső munkaprogramba, amely ismerteti az 
adott év során végrehajtandó közbeszerzésekre fenntartott globális költségvetési keretet, 
a szerződések irányadó számát, valamint tevékenységekre lebontott, irányadó 
időkereteket;

9. kéri az ügynökséget, hogy az igazgatótanács számára pontosan és időben jelentsen a 
tárgyalásos eljárásokról; ugyanakkor elismeri, hogy az ügynökség tárgyalásos 
eljárásairól, melyeket szigorúan meghatározott feltételek mellett szabadna alkalmazni, 
nem szükségképpen tájékoztatják az igazgatótanácsot;

Humán erőforrások

10. aggasztja, hogy a 2010-es jelentések szerint veszélyben volt az ügynökség számvitelért 
felelős tisztviselőjének függetlensége; ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy annak az 
évnek a során:
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- a számvitelért felelős tisztviselő kinevezése 2010 elején még mindig „átmeneti 
időre” szólt,

- feladatköre hivatalosan nem volt meghatározva, és
- feladatai ellátásának értékelését az ügynökség igazgatója végezte el, az 

igazgatótanács bevonása nélkül;

11. üdvözli az ügynökség igazgatótanácsának 2010. június 14-i döntését, miszerint 
hivatalossá teszik az ügynökség számvitelért felelős tisztviselőjének kinevezését; 
tudomásul veszi az ügynökség igazgatótanácsának 2011. november 10-i, a személyzeti 
szabályzat 43. cikke végrehajtására vonatkozó általános rendelkezést módosító 
határozatát, amely egyértelművé teszi az igazgatótanács a számvitelért felelős
tisztviselővel kapcsolatos szerepét;

12. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az ügynökség számvitelért felelős tisztviselőjével 
kapcsolatos hiányosságok – nevezetesen feladatköre meghatározásának és feladatai 
ellátásának értékelése tekintetében – továbbra is fennállnak; ezért sürgeti az 
ügynökséget, hogy gyorsan orvosolja ezt a helyzetet, és tájékoztassa rendszeresen a 
mentesítésért felelős hatóságot az ez ügyben tett konkrét lépésekről és eredményekről;

Teljesítmény

13. üdvözli, hogy az ügynökség 2010 márciusában elfogadta öt évre szóló többéves 
munkaprogramját; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség 2010-es éves jelentése 
minden egyes működési tevékenység kapcsán jelentést tesz a ráfordításokról, a 
tevékenység eredményéről, valamint összehasonlításképpen, minden egyes tételben 
szerepel a tervezett ráfordítás és eredmény is, ahogyan azt az ügynökség 2010. évre 
szóló munkaprogramja is tartalmazza;

14. sajnálja, hogy a Számvevőszék 2010-es éves jelentésében nem tett említést az 
ügynökség által végrehajtott költségvetési átcsoportosításokról; úgy véli, hogy az 
ügynökségen belüli költségvetési átcsoportosítások magas száma (49 2009-ben, 52 
2008-ban és 32 2007-ben) a korábbi években aggasztotta a Parlamentet; ezért arra kéri a 
Számvevőszéket, hogy haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 
2010-es átcsoportosításokkal kapcsolatban;

15. ismételten felkéri az ügynökséget a Gantt-diagram bevezetésének megfontolására 
működési tevékenységeinek tervezése során, annak érdekében, hogy röviden 
feltüntethesse az egyes alkalmazottak által egy projektre fordított időt, és 
eredményorientált megközelítésre ösztönözhessen; ennek megfelelően felhívja az 
ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren tett konkrét 
lépésekről;

Belső ellenőrzés

16. elismeri, hogy az ügynökség még mindig nem hajtott végre 15, a belső ellenőrzési 
szolgálat által tett „rendkívül fontos” ajánlást; aggodalmának ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy ezen ajánlások közül 8-nak a végrehajtása 6–12 hónap késést 
szenved, míg egy ajánlást elutasítottak; megjegyzi, hogy az első 11 „rendkívül fontos” 
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ajánlás a jogi és pénzügyi döntéshozatali folyamatra,  a humánerőforrás-gazdálkodásra 
és a belső ellenőrzési szabványokra  vonatkozik; megjegyzi továbbá, hogy az elutasított 
ajánlás arra vonatkozik, hogy kinek a feladata a számvitelért felelős tisztviselő 
teljesítményének értékelése; ezért felkéri az ügynökséget, hogy fejtse ki a  mentesítésért 
felelős hatóság számára az ajánlás elutasításának indokait, és felhívja az ügynökséget, 
hogy intézkedjen azon ajánlások ügyében, amelyeknek a végrehajtása késedelmet 
szenvedett;

17. tudomásul veszi az ügynökség azon kezdeményezését, hogy az Európai Halászati 
Ellenőrző Hivatallal közösen lásson el belső ellenőrzési feladatkört (belső ellenőrzési 
részleg - IAC);   

18. tudomásul veszi, hogy az IAC belső tanácsadást biztosított a belső ellenőrzési ügyekkel 
kapcsolatban, pl.:

- üzletmenet-folytonossági terv kidolgozása tengerügyi alkalmazásokhoz,
- üzletmenet-folytonossági terv kidolgozása támogató tevékenységekhez,
- a kivételek nyilvántartására vonatkozó eljárás;

ezért felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az 
IAC által tett ajánlásokat követő konkrét eredményekről;

°
° °

19. felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen 
állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

20. a mentesítő határozatát kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. ...-
i állásfoglalására.



PE473.986v01-00 10/12 PR\880646HU.doc

HU

Melléklet
Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai



PR\880646HU.doc 11/12 PE473.986v01-00

HU

Európai 
Tengerbiztonsági 

Ügynökség 2006 2007 2008 2009

Teljesítmény tárgytalan - A költségvetés helytelen bemutatása

- Az ügynökség nem készített többéves 
munkaprogramot, éves munkaprogramja pedig nem 
felelt meg költségvetési kötelezettségvállalásának
- kéri, hogy az ügynökség tűzzön ki be SMART 
célkitűzéseket és RACER mutatókat, illetve 
készítsen Gannt-diagramot→eredményorientált 
megközelítés előmozdítása
- felhívja az ügynökséget, hogy az ebben és az ezt 
megelőző évben végrehajtott műveletekről készítsen 
időrendi elemzést

- Felhívja az ügynökséget, hogy fontolja meg 
a Gantt-diagram bevezetését az egyes 
operatív tevékenységei programozásának 
részeként 
– Felhívja az ügynökséget, hogy ismertesse a 
megadandó mentesítés évében és a megelőző 
pénzügyi évben végrehajtott műveletek 
összehasonlítását

Költségvetési és 
pénzügyi irányítás

A költségvetés és a 
létszámterv 
megállapítására szolgáló 
eljárások nem voltak
kellően szigorúak→ a 
munkaerő-felvétel nem 
megfelelő tervezése és a 
költségvetés helytelen 
bemutatása 
- A  költségvetés 
pontosságának alapelvét  
nem tartották be kellő 
szigorral
- Egyes szerződések 
100%-os 
előfinanszírozást tettek 
lehetővé: ez a gyakorlat 
nem áll összhangban a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveivel 

- A költségvetés helytelen bemutatása: a 
differenciált előirányzatok tekintetében a 
költségvetés nem tartalmazta a korábbi 
pénzügyi évben vállalt költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
szükséges, az elkövetkező költségvetési 
években esedékes kifizetések ütemtervét

- A jogi kötelezettségvállalásokra a megfelelő 
költségvetési kötelezettségvállalások 
megtétele előtt került sor

- A költségvetés megállapítására használt 
eljárások nem volt kellőképpen 
szigorú→költségvetési átcsoportosítások 
magas száma (2007-ben 32) 

- A működési tevékenységekre vonatkozó kifizetési 
előirányzatok tervezésének és nyomon követésének 
hiányosságai (7,5 millió eurót töröltek)

- Felhívja az ügynökséget, hogy fokozza képzési és 
kommunikációs erőfeszítéseit az olyan helyzetek 
elkerülése érdekében, amikor a jogi 
kötelezettségvállalásokra a megfelelő költségvetési 
kötelezettségvállalások megtétele előtt kerül sor 

- kéri a Bizottságot, vizsgálja meg, miként lehetne 
biztosítani, hogy a szükségletalapú 
készpénzgazdálkodás elve érvényesüljön  

- A Számvevőszék észlelte a költségvetési 
átcsoportosítások magas számát 2009-ben, 
sürgeti az ügynökséget, hogy a költségvetési 
átcsoportosítások számának csökkentése 
érdekében javítsa tervezését és a nyomon 
követését 

- Sürgeti az ügynökséget a közbeszerzési 
eljárások helyes alkalmazására

Humán erőforrások tárgytalan

- A munkaerő-felvételi eljárások során 
tapasztalt átláthatósági problémák: Az 
ellenőrzött felvételi eljárások esetében a 
felvételi kritériumokról, valamint a felvételi 
vizsgák következő szakaszába jutáshoz 
szükséges ponthatárokról nem határoztak az 
értékelési folyamat megkezdése előtt 

- Felszólít a humánerőforrás-stratégia 
javítására→átláthatósági problémák (lásd belső 
ellenőrzés) 

- tudomásul veszi az alkalmazottak 
kiválasztását célzó eljárások hiányosságait, 
sürgeti az ügynökséget ezen hiányosságok 
orvoslására
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Európai 
Tengerbiztonsági 

Ügynökség 2006 2007 2008 2009

Belső ellenőrzés tárgytalan tárgytalan

- Felszólítja az ügynökséget, hogy tegyen lépéseket a 
belső ellenőrzési szolgálat által tett 32 ajánlásból 7 
ajánlás végrehajtására → azaz a személyzeti 
szabályzat végrehajtási szabályainak elfogadása az 
ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatban a 
személyzeti szabályzattal összhangban; a 
kiválasztási eljárás ellenőrzése a nagyobb 
átláthatóság és a jelöltekkel való egyenlő bánásmód 
biztosítására; karriertervezési stratégia kidolgozása

- Felszólítja az ügynökséget az IAS 
„rendkívül fontos” ajánlásainak gyors 
végrehajtására, különösen hangsúlyozza az 
alábbiakat;
- stratégiai tervezés biztosítása, az ügynökség 

érdekelt felei tevékenységeinek nyomon 
követése a fennmaradó olajszennyezési 
kockázat áttekintésével;
- az igazgatási eljárásoknak való megfelelés;
- a felszerelések lehetséges kezelési 

módjainak vizsgálata, azok pénzügyi és 
működési hatásainak értékelésével;
- a hajók bevetésére vonatkozó döntések 

dokumentálása;
- megjegyzi, hogy az IAS ügynökség által 
továbbra is végrehajtandó ajánlásai többek 
között az alábbiak létrehozását érintik:
- belső kockázatértékelés;

a meglévő belső eljárások nyilvántartása;
- a fennmaradó eljárások kidolgozásának és 

végrehajtásának menetrendje;
- a kivételekre vonatkozó eljárások 

nyilvántartásba vétele;   
- a belső ellenőrzési rendszer felülvizsgálata


