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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že se mu podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2010 je ve všech 
významných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální
a správné;

2. s obavami bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že agentura přidělila na závazky 
48 % svého provozního rozpočtu v posledním měsíci roku 2010, což vedlo k vysoké míře 
přenosů; podporuje snahu agentury zabránit v budoucnu této situaci, zejména tím, že bude 
plánovat činnosti s předstihem dvou let a stanovovat cíle v průběhu roku tak, aby se 
dosáhlo průběžného plnění rozpočtu; vyzývá agenturu k zajištění toho, aby v rámci 
plánování jejího rozpočtu vytvořila prostor pro požadavky ad hoc ze strany Parlamentu; 
konstatuje, že téměř veškeré prostředky přenesené do roku 2011 byly využity, což vedlo 
na konci roku 2010 k plnění rozpočtu ve výši 98,55 %; 

3. vybízí agenturu k tomu, aby přijala nezbytná opatření s cílem určit a řešit hlavní překážky 
související s rozpočtovými výdaji, financováním projektů, náborem zaměstnanců
a právními a rozpočtovými omezeními, aby tak zajistila účinné řízení svého rozpočtu;

4. s obavami bere na vědomí zpoždění v přijímacích řízeních, která vedla k tomu, že
z celkového počtu 72 pracovních míst jich bylo v průběhu roku 2010 obsazeno pouze 59; 
vyzývá agenturu, aby přijala všechna nezbytná opatření s cílem zabránit opakování 
podobné situace; s obavami bere na vědomí obvinění z obtěžování zaměstnanců a žalobu, 
která byla podána; požaduje, aby agentura tato obvinění patřičně řešila; vyzývá agenturu, 
aby objasnila, jak je přistupováno k informátorům, a aby předložila Parlamentu písemnou 
zprávu o uplatňování platných pravidel týkajících se ochrany informátorů;

5. s obavami poznamenává, že již při udělování absolutoria v roce 2009 Účetní dvůr 
upozornil, že agentura by mohla zlepšit své plánování plnění rozpočtu a přijímacích 
řízení, zejména pokud jde o vysokou míru neobsazených míst (21 %) a velké množství 
přenášených prostředků; opakuje, že agentura by měla přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby tuto situaci zlepšila;

6. konstatuje, že udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury by mělo i nadále vycházet
z výsledků její činnosti v průběhu celého roku.
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