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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż był w stanie 
uzyskać racjonalną pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010 jest, we wszystkich istotnych 
aspektach, wiarygodne, i że transakcje leżące u jego podstaw są, jako całość, legalne 
i prawidłowe;

2. z zaniepokojeniem odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego o zaciągnięciu 
zobowiązań w wysokości 48% wydatków operacyjnych w ostatnim miesiącu 2010 r. oraz 
o wynikającym z tego wysokim poziomie przeniesień; wspiera wysiłki Agencji 
podejmowane w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości, mianowicie dzięki 
planowaniu działalności z dwuletnim wyprzedzeniem i określaniu celów w trakcie roku w 
odniesieniu do wykonywania budżetu; wzywa Agencję do zadbania o to, by jej 
planowanie budżetowe umożliwiało przyjmowanie doraźnych wniosków Parlamentu; 
zwraca uwagę, że prawie wszystkie kwoty przeniesione na 2011 r. zostały wykorzystane, 
dzięki czemu ostateczny poziom wykonania budżetu na 2010 r. wyniósł 98,55%; 

3. zachęca Agencję do podjęcia niezbędnych kroków w celu zidentyfikowania i usunięcia 
głównych przeszkód związanych z wydatkami budżetowymi, finansowaniem projektów, 
zatrudnieniem oraz ograniczeniami prawnymi i administracyjnymi, tak by zapewnić 
skuteczne zarządzanie budżetem Agencji;

4. odnotowuje z zaniepokojeniem zwłokę w finalizacji procedur rekrutacyjnych, na skutek 
której w 2010 r. obsadzono tylko 59 z 72 stanowisk; zwraca się do Agencji o podjęcie 
wszelkich kroków koniecznych do uniknięcia powtórzenia się tej sytuacji; stwierdza z 
niepokojem, że przedstawiono zarzuty dotyczące naruszenia praw pracowników oraz 
wniesiono pozew; domaga się, by Agencja odpowiednio zareagowała na te zarzuty; 
wzywa Agencję do wyjaśnienia kwestii traktowania informatorów wewnętrznych oraz do 
przedstawienia Parlamentowi pisemnego sprawozdania w sprawie stosowania przepisów 
ustanowionych w celu zapewnienia ochrony informatorom wewnętrznym;

5. z niepokojem odnotowuje, że w trakcie procedury udzielania absolutorium za 2009 r. 
Trybunał Obrachunkowy zwrócił już uwagę, że Agencja mogłaby poprawić planowanie 
budżetowe i w zakresie rekrutacji, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiego poziomu 
wakatów (21%) oraz dużej ilości przenoszonych środków; przypomina, że Agencja 
powinna podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu poprawy tej sytuacji;

6. zwraca uwagę, że absolutorium z wykonania budżetu Agencji powinno nadal opierać się 
na wynikach osiąganych w ciągu całego roku.
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