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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. üdvözli a Számvevőszék következtetését, miszerint kellő mértékben megbizonyosodott az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának megbízhatóságáról minden lényegi szempont tekintetében, valamint arról, 
hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek;

2. aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék észrevételét az operatív kiadások 48%-
ának 2010. decemberi kötelezettségvállalásba vételéről és ennek következtében az 
átvitelek magas szintjéről; támogatja az ügynökség e helyzet jövőbeli elkerülésére tett 
erőfeszítéseit, nevezetesen azáltal, hogy tevékenységeit két évre előre megtervezi és 
célkitűzéseket állít fel az év folyamán a költségvetés végrehajtására; felhívja az 
ügynökséget annak biztosítására, hogy költségvetési tervezése tegye lehetővé a 
Parlamenttől érkező eseti kéréseket; megjegyzi, hogy majdnem teljes egészében 
felhasználásra kerültek a 2011-re átvitt összegek, így a 2010. évi eredménykimutatás 
98,55%-os lett; 

3. felkéri az ügynökséget, hogy hatékony pénzgazdálkodásának biztosítása érdekében tegye 
meg a szükséges lépéseket a költségvetési kiadásokkal, a projektfinanszírozással, a 
munkaerő-felvétellel, illetve a jogi és adminisztratív korlátozásokkal kapcsolatos 
akadályok meghatározására és felszámolására;

4. aggodalommal veszi tudomásul a felvételi eljárások befejezésében történt késedelmet, 
amelynek eredményeképpen a 72 álláshelyből csak 59-et tudtak betölteni 2010 során; 
felhívja az ügynökséget, hogy tegyen meg minden szükséges lépést e helyzet jövőbeli 
előfordulásának megakadályozása érdekében; aggodalommal veszi tudomásul a 
személyzet körében előfordult zaklatásról szóló állításokat és a benyújtott keresetet; 
elvárja az ügynökségtől, hogy megfelelő módon kezelje ezen állításokat; felhívja az 
ügynökséget, hogy tisztázza az informátorokkal való bánásmódot, és nyújtson be írásbeli 
jelentést a Parlamentnek az informátorok védelméről szóló jelenlegi szabályok 
alkalmazásáról;

5. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2009. évi mentesítési eljárás során a 
Számvevőszék már észrevételezte, hogy az ügynökségnek javítani kellene költségvetési és 
felvételi tervezését, nevezetesen a betöltetlen állások magas száma (21%) és a nagy 
összegű átvitt előirányzatok tekintetében; megismétli, hogy az ügynökségnek minden 
szükséges lépést meg kell tennie a helyzet javítására;

6. megállapítja, hogy az ügynökség költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést 
továbbra is az évközben nyújtott teljesítményére kell alapozni.
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