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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta záver Dvora audítorov, že sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná 
závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010 je 
zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné operácie sú ako celok zákonné 
a správne;

2. so znepokojením berie na vedomie poznámku Dvora audítorov o viazaní 48 % 
prevádzkových výdavkov v poslednom mesiaci roku 2010 a s tým súvisiacej vysokej 
úrovni prenesených prostriedkov; podporuje úsilie agentúry predchádzať v budúcnosti 
vzniku takejto situácie najmä plánovaním činností v dvojročnom predstihu 
a stanovovaním cieľov v priebehu roka so zreteľom na plnenie rozpočtu; vyzýva agentúru, 
aby zabezpečila, že plánovanie jej rozpočtu jej umožní reagovať na ad hoc žiadosti 
predkladané Parlamentom; konštatuje, že takmer všetky sumy prenesené do roku 2011 
boli použité, čo znamená, že konečné plnenie za rok 2010 bolo na úrovni 98,55 %; 

3. vyzýva agentúru, aby prijala potrebné opatrenia na určenie a prekonanie hlavných 
prekážok súvisiacich s rozpočtovými výdavkami, financovaním projektov a prijímaním 
zamestnancov, ako aj právnych a administratívnych prekážok s cieľom zabezpečiť 
efektívne hospodárenie so svojím rozpočtom;

4. so znepokojením berie na vedomie oneskorenie v dokončení postupov prijímania 
zamestnancov, v dôsledku čoho bolo počas roka 2010 obsadených len 59 zo 72 
pracovných miest; vyzýva agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom 
zabrániť opätovnému vzniku tejto situácie; so znepokojením berie na vedomie tvrdenia 
o údajnom obťažovaní zamestnancov a žalobu, ktorá bola v tejto súvislosti podaná; žiada 
agentúru, aby primerane reagovala na tieto obvinenia; vyzýva agentúru, aby objasnila 
zaobchádzanie s informátormi a predložila Parlamentu písomnú správu o uplatňovaní 
existujúcich pravidiel na ochranu informátorov;

5. so znepokojením konštatuje, že už počas postupu udeľovania absolutória za rok 2009 
Dvor audítorov poznamenal, že agentúra by mohla zlepšiť plánovanie rozpočtu 
a prijímania zamestnancov, najmä so zreteľom na vysokú mieru voľných pracovných 
miest (21 %) a vysoký objem prenesených rozpočtových prostriedkov; znova zdôrazňuje, 
že agentúra by mala prijať všetky potrebné kroky na zlepšenie tejto situácie;

6. konštatuje, že absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry by sa aj v budúcnosti malo 
zakladať na jej výkonnosti počas celého roka.
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