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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní 
stráž na rozpočtový rok 2018
(2019/2083(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury 
pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí agentury1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví2 a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne .... února 2020 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 208 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/20124, a zejména článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 
2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES5, 
a zejména na článek 76 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 
13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) 

1 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 158
2 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.
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č. 1052/2013 a (EU) 2016/16246, a zejména na článek 116 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20127, a zejména na 
článek 108 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle Smlouvy 
o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10468, a zejména na článek 105 
tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2019),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní 
stráž za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018 / odkládá rozhodnutí 
o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní 
stráž za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, 
Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie (řada L).

6 Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 
2018
(2019/2083(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury 
pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí agentury1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví2 a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne … února 2020 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 208 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20124, a zejména 
článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 
2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES5, a 
zejména na článek 76 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. 
listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 

1 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 158.
2 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.
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1052/2013 a (EU) 2016/16246, a zejména na článek 116 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. 
září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20127, a zejména na článek 108 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle Smlouvy 
o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10468, a zejména na článek 105 
tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2019),

1. schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za 
rozpočtový rok 2018 / odkládá uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil 
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

6 Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový 
rok 2018
(2019/2083(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské 
agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů1 Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 
2018 288 663 520 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 2,89 %; 
vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury 
za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal 
přiměřenou jistotu, že operace, na nichž se účetní závěrka agentury zakládá, jsou legální 
a správné; 

Rozpočtové a finanční řízení

1. konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během 
rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu 98,37 %, což ve srovnání s rokem 
2017 představuje mírné zvýšení o 0,74 %; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání 
prostředků na platby dosáhla pouze 69,69 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje 
zvýšení o 3,27 %;

2. s ohledem na poznámky a připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se 
týkají z předpisů vyplývající finanční operativní rezervy na financování intervencí 
rychlé reakce a návratových intervencí, konstatuje, že ačkoli je každoroční vyhrazení 
předem stanovených rozpočtových prostředků určených k pokrytí nákladů na případné 
intervence rychlé reakce požadavek, který agentuře ukládají právní předpisy, 
spoluzákonodárci se v rámci přezkumu nařízení (EU) 2016/16242 zabývali jeho 
negativními vedlejšími účinky; konstatuje, že se vstupem nařízení (EU) 2019/18963 

1 Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 103.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a 
pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. 
věst. L 251, 16.9.2016, s. 1). 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a 
pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1). 



PE639.855 8/11 PR\1186672CS.docx

CS

v platnost se operativní rezerva může uvolnit každý měsíc a může být použita k 
operativním účelům, a nikoli pouze pro intervence rychlé reakce a návratové intervence;

3. bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že v roce 2018 měla 
agentura se spolupracujícími zeměmi uzavřené dohody o financování operativních 
činností, které představují 59 % rozpočtu agentury; bere na vědomí, že byl zahájen nový 
zjednodušený mechanismus financování založený zejména na jednotkových nákladech 
týkajících se nasazení lidských zdrojů a že na sklonku roku 2018 byl zaveden nový 
systém kontrol ex post vztahující se na všechny typy výdajů, a rovněž bere na vědomí 
změnu mechanismu kontrol ex ante, který je součástí finančních postupů; zdůrazňuje, že 
Účetní dvůr upozorňuje na to, že proplácení výdajů na zařízení stále vychází ze 
skutečných nákladů a že projekt, jehož cílem je přejít na proplácení na základě 
jednotkových nákladů, je prozatím neúspěšný; dále bere se znepokojením na vědomí 
připomínku Účetního dvora, že skutečné náklady týkající se zařízení, o jejichž 
proplacení žádají spolupracující země, nejsou od roku 2014 dostatečně dokládány a že 
ověřování ex ante těchto nákladů, které agentura provádí, je neúčinné, pokud nejsou 
podloženy patřičnými doklady; konstatuje, že agentura neprovedla žádné kontroly ex 
post, pokud jde o proplácení nákladů, což riziko neoprávněně proplácených nákladů 
ještě zvyšuje; 

4. bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že rozpočtové 
prostředky přenesené agenturou do roku 2019 dosáhly výše 83 000 000 EUR (29 %) 
a byly tak mírně nižší než v předchozím roce; konstatuje, že agentura zrušila přenosy do 
roku 2018 ve výši 11 000 000 EUR (12 %), což je v relativním měřítku poněkud méně 
než v předchozím roce; konstatuje, že hlavním důvodem přenosů a zrušení prostředků 
byly problémy s plánem pracovních míst podle počtu a profilu zaměstnanců, zpoždění 
zahájení projektu výstavby nových prostor agentury, víceletá povaha projektů v oblasti 
informačních a komunikačních technologií a skutečnost, že se nadhodnocuje rozsah a 
náklady činností spolupracujících zemí; bere na vědomí odpověď agentury, že v roce 
2018 se jednalo zejména o provozní výdaje ve formě dotací, které pokrývají provozní 
cyklus od února roku N do ledna roku N+1 a dále výdaje spojené se smlouvami, 
u kterých se platby uskuteční v roce N+1; žádá agenturu, aby společně se 
spolupracujícími zeměmi usilovala o přesnější odhady nákladů a rozpočtové prognózy; 

Výkonnost

5. konstatuje, že poté, co správní rada v roce 2017 schválila reorganizaci struktur agentury, 
která měla vliv na přidělování zdrojů, byla v roce 2018 přijata aktualizovaná struktura, 
kterou doplnil interní jednací řád i pověření a další pověření, jež byly formalizovány 
rozhodnutím výkonného ředitele;

6. konstatuje, že největšími operativními činnostmi v rámci evropské integrované správy 
hranic bylo 12 společných operací na vnějších pozemních, námořních a vzdušných 
hranicích, přičemž operace se v roce 2018 zaměřovaly zejména na oblasti centrálního, 
východního a západního Středomoří, které se potýkaly s nejsilnějšími migračním 
tlakem; rovněž bere na vědomí spolupráci mezi agenturami, zejména v oblasti pobřežní 
stráže, ale i v oblasti cel a prosazování práva; konstatuje, že agentura pracuje na 
stanovení vhodných kvantitativních cílů a konkrétních cílových hodnot pro společné 
operace, u nichž se očekává, že budou zahrnuty do jednotného programového 
dokumentu na období 2021–2023;
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Personální politika

7. vyjadřuje politování nad tím, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn 
pouze ze 72,49 %, přičemž ze 418 dočasných pracovníků povolených na základě 
rozpočtu Unie (ve srovnání s 352 povolenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 
303; konstatuje, že pro agenturu pracovalo v roce 2018 dalších 187 smluvních 
zaměstnanců a 153 vyslaných národních odborníků;

8. bere rovněž na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že ačkoli 
agentura pokračovala ve výběrových řízeních a v roce 2018 zvýšila počet zaměstnanců 
z 526 na 630, stále nedosáhla počtu 760 zaměstnanců, který stanovil její plán 
pracovních míst na rok 2018; bere na vědomí odpověď agentury, že bylo celkem 
obsazeno 187 volných míst, ale že vzhledem k vysoké interní i externí fluktuaci 
zaměstnanců činil čistý přírůstek v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 117 
zaměstnanců, protože v průběhu roku se řada pracovních míst uvolnila; dále konstatuje, 
že agentura se potýká s obtížemi při získávání většího počtu vhodných externích 
uchazečů, a to zejména kvůli nízkému opravnému koeficientu, který je ze všech agentur 
EU nejnižší; konstatuje, že agentura má i nadále potíže se zachováním žádoucí a zdravé 
zeměpisné vyváženosti mezi zaměstnanci;

9. konstatuje, že rok 2018 byl třetím rokem pětiletého plánu růstu po přijetí nařízení (EU) 
2016/1624, který vedl k výraznému navýšení zdrojů v oblasti rozpočtu a zaměstnanců; 
poznamenává, že po rozšíření mandátu agentury se má počet jejích zaměstnanců zvýšit 
do roku 2020 na 1 000; s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného pro 
udělení absolutoria, v nichž se zdůrazňuje, že plánované zvýšení počtu pracovníků by 
vyžadovalo dodatečné kancelářské prostory, konstatuje, že se v současnosti připravuje 
analýza k určení optimální strategie v oblasti nemovitostí a očekává se, že orgán 
příslušný pro udělení absolutoria ji zohlední ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 nebo 
v prvním čtvrtletí roku 2020;

10. konstatuje, že agentura od dubna 2018 používá přepracovaný závazný kodex chování 
pro návratové operace a návratové zásahy; konstatuje, že úředník agentury pro otázky 
základních práv průběžně vydává připomínky a doporučení ke všem operačním plánům 
a hodnotícím zprávám, které jsou předkládány provozním útvarům k posouzení; 

11. s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného pro udělení absolutoria týkající 
se potřeby poskytnout úředníkovi agentury pro otázky základních práv dostatečné 
finanční a personální zdroje a zdokonalit politiku základních práv v rámci organizace 
konstatuje, že počet pracovních míst plně vyčleněných na otázky základních práv se 
v období let 2016–2019 zvýšil ze 2 na 10; konstatuje, že rozpočtové prostředky 
přidělené na základní práva byly v období let 2014–2019 navýšeny na jedenáctinásobek 
a že byla zajištěna kontinuita funkce úředníka pro otázky základních práv;

12. s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného pro udělení absolutoria ohledně 
potřeby vypracovat komplexní plán zachování kontinuity činnosti konstatuje, že v roce 
2018 byl jmenován úředník v oblasti kontinuity činnosti a do konce roku 2019 bude 
přijata prozatímní strategie a plán pro zajištění kontinuity činnosti;

Zadávání veřejných zakázek

13. s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného pro udělení absolutoria ohledně 
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potřeby zjednodušit celý finanční systém agentury konstatuje, že agentura v roce 2018 
zavedla přepracovaný systém financování společných operací a navracení, který je 
založen na zjednodušených grantových dohodách s členskými státy s využitím 
standardizovaných jednotkových nákladů na lidské zdroje;

14. konstatuje, že agentura se aktivně podílí na interinstitucionálních nabídkových řízeních 
vedených jinými orgány a že v rámci zadávacích řízení v oblasti námořního dohledu 
usiluje agentura o spolupráci s agenturami Unie, které vykonávají podobné činnosti, 
a připravuje příslušnou zadávací dokumentaci; dále konstatuje, že v roce 2018 proběhlo 
první interinstitucionální nabídkové řízení pod vedením agentury společně s Evropskou 
agenturou pro kontrolu rybolovu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost 

15. bere na vědomí stávající opatření agentury a její pokračující snahy o zajištění 
transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; konstatuje, že 
politika pro whistleblowing byla přijata dne 18. července 2019; dále konstatuje, že 
agentura – s cílem zvýšit svou transparentnost – zahájila provoz vícejazyčné verze 
svých internetových stránek ve všech 24 úředních jazycích Unie a že do konce roku 
2019 bude přijata komunikační strategie; 

Vnitřní kontrola

16. s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného k udělení absolutoria týkající se 
značného nárůstu grantových výdajů agentury konstatuje, že byla přijata opatření ke 
zmírnění zjištěných rizik a že konkrétně v roce 2018 proběhlo ověření jednotkových 
nákladů pro Španělsko, Řecko a Itálii, že byla v roce 2018 přijata politika pro kontroly 
ex post, že byl zaveden roční plán kontrol ex post založený na riziku, který bude 
revidován, a že byly dokončeny kontroly ex post pro Portugalsko a Estonsko; 

17. se znepokojením bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že 
agentura nemá politiku týkající se obsazování citlivých pracovních pozic, která by 
vymezovala citlivé funkce, udržovala jejich výčet aktuální a stanovovala vhodná 
opatření pro zmírnění rizik zvláštních zájmů; vyzývá agenturu, aby přijala a prováděla 
takovou politiku, která bude v souladu s jejími standardy vnitřní kontroly; 

18. bere na vědomí, že agentura po nedávném přepracování rámce vnitřní kontroly zajistila, 
aby všechna rozhodnutí o zrušení kontrol nebo o odchylkách od zavedených procesů 
a postupů byla zdokumentována, řádně schválena a centrálně zaevidována;

Další připomínky

19. s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného k udělení absolutoria týkající se 
výstavby nové budovy ústředí a zřízení evropské školy ve Varšavě konstatuje, že polské 
orgány agentuře v roce 2019 přidělily vhodný pozemek a plánuje se, že se do konce 
roku 2024 vybudují prostory navržené speciálně pro účely ústředí agentury a že polské 
orgány mají na podzim roku 2019 navrhnout správní radě evropských škol, aby zvážila 
udělení akreditace přidružené evropské školy typu II ve Varšavě, která by měla být 
částečně v provozu od školního roku 2020–2021;

o
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20. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a 
jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … března 20204 
o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0000.


