
PR\1186672DA.docx PE639.855v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetkontroludvalget

2019/2083(DEC)

13.12.2019

UDKAST TIL BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki



PE639.855v01-00 2/11 PR\1186672DA.docx

DA

PR_DEC_Agencies

INDHOLD

Side

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .............................................3

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .............................................5

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...........................................7



PR\1186672DA.docx 3/11 PE639.855v01-00

DA

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018, med agenturets svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 
14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 
2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF5, særlig artikel 76, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. 
november 2019 om europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
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(EU) nr. 1052/2013 og (EF) nr. 2016/16246, særlig artikel 116,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, særlig 
artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 
70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, særlig 
artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2019),

1. meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 
2018 / udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for gennemførelsen af agenturets 
budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 295 af 14.11.2019, s 1.
7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018, med agenturets svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 
14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 
2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF5, særlig artikel 76,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. 
november 2019 om europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
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(EU) nr. 1052/2013 og (EF) nr. 2016/16246, særlig artikel 116,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, særlig 
artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 
70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, særlig 
artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2019),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018 / udsætter afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 295 af 14.11.2019, s 1.
7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8  EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over 
indtægter og udgifter1 var på 288 663 520 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,89 % 
i forhold til 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra EU-
budgettet;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 98,37 %, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,74 % i 
forhold til 2017; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for 
betalingsbevillingerne lå lavt på 69,69 %, hvilket svarer til en stigning på 3,27 % i 
forhold til 2017;

2. bemærker i lyset af dechargemyndighedens kommentarer og bemærkninger vedrørende 
den lovpligtige finansielle operationelle reserve til finansiering af indsættelsen af 
hurtige grænseindsatser og tilbagesendelsesindsatser, at agenturet – selv om der hvert år 
afsættes et på forhånd fastlagt budget til dækning af eventuelle hurtige grænseindsatser 
– er blevet pålagt et lovgivningsmæssigt krav, hvis negative bivirkninger er blevet 
behandlet af den lovgivende myndigheds to parter i forbindelse med revisionen af 
forordning (EU) nr. 2016/16242; bemærker, at den operationelle reserve med 

1 EUT C 120 af 29.3.2019, s. 103.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- 
og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets 
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ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/18963 kan frigives hver måned og anvendes til 
operationelle formål, ikke kun til hurtige indsatser eller tilbagesendelsesindsatser;

3. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2018 havde 
finansieringsaftaler med samarbejdslande om operationelle aktiviteter, som udgjorde 
59 % af agenturets budget; noterer sig iværksættelsen af en ny, forenklet 
finansieringsordning, der i vid udstrækning er baseret på enhedsomkostninger for 
udgifter til udsendelse af menneskelige ressourcer, og, i slutningen af 2018, af et nyt 
system for efterfølgende kontrol, der dækker alle udgiftstyper, såvel som ændringen af 
dets system for forudgående kontrol, der er indlejret i de finansielle kredsløb; 
fremhæver, at Revisionsretten understreger, at godtgørelse af udgifter til udstyr stadig er 
baseret på faktiske omkostninger, og at projektet med at gå over til godtgørelse baseret 
på enhedsomkostninger stadig ikke er lykkedes; noterer sig desuden med bekymring 
Revisionsrettens bemærkning om, at samarbejdslandenes dokumentation for de faktiske 
omkostninger til udstyr, som de har anmodet om godtgørelse for siden 2014, stadig er 
utilstrækkelig, og at agenturets forudgående kontrol af disse omkostninger er ineffektiv, 
hvis den ikke underbygges af dokumentation; bemærker, at der ikke er nogen 
efterfølgende kontrol af godtgørelser fra agenturets side, hvilket yderligere øger risikoen 
for uberettigede omkostningsgodtgørelser; 

4. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets budgetfremførsler 
til 2019 beløb sig til 83 000 000 EUR (29 %), hvilket er lidt lavere end året før; 
bemærker, at antallet af bortfaldne fremførsler til 2018 var på 11 000 000 EUR (12 %), 
noget lavere i relative tal end året før; bemærker, at de væsentligste årsager til 
fremførsler og bortfald var udfordringerne med at opfylde stillingsfortegnelsen med 
hensyn til medarbejderantal og -profiler, forsinkelsen med iværksættelsen af 
byggeprojektet for agenturets nye bygning, IKT-projekternes flerårige karakter og 
samarbejdslandenes overvurdering af aktiviteternes omfang og omkostninger; noterer 
sig agenturets svar, hvoraf det fremgår, at aktionsudgifterne i 2018 hovedsagelig tog 
form af tilskud, der dækkede operationscyklussen fra februar N til januar N+1, samt 
udgifter hidrørende fra kontrakter med betaling i N+1; opfordrer agenturet til sammen 
med samarbejdslandene at bestræbe sig på at udarbejde mere præcise 
omkostningsoverslag og budgetprognoser; 

Performance

5. bemærker, at der efter bestyrelsens godkendelse af omstruktureringen af agenturets 
strukturer i 2017, som påvirkede tildelingen af ressourcer, blev vedtaget en ajourført 
struktur i 2018, som blev suppleret af nye interne regler samt af delegationer og 
videredelegationer, som blev formaliseret ved den administrerende direktørs afgørelse;

6. bemærker, at de største operationelle aktiviteter i forbindelse med den europæiske 
integrerede grænseforvaltning var de 12 fælles operationer ved de ydre land-, luft- og 
søgrænser, mens det vigtigste operationelle fokus i 2018 var på det centrale, østlige og 
vestlige Middelhavsområde, som oplevede det største migrationspres; bemærker 

beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1). 
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om europæiske grænse- og 
kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EF) nr. 2016/1624 (EUT L 295 af 14.11.2019, 
s. 1). 
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endvidere det tværfaglige samarbejde, navnlig inden for kystvagtfunktionen, men også 
på området for told- og retshåndhævelsessamarbejde; bemærker, at agenturet arbejder 
på at fastsætte egentlige kvantitative mål og specifikke målværdier for de fælles 
operationer, der forventes at indgå i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2021-2023;

Personalepolitik

7. beklager, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 kun var gennemført med 
72,49 %, med 303 midlertidigt ansatte ud af de 418 midlertidigt ansatte, som var 
godkendt i henhold til EU's budget (352 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der 
yderligere arbejdede 187 kontraktansatte og 153 udstationerede nationale eksperter for 
agenturet i 2018;

8. bemærker desuden i Revisionsrettens beretning, at agenturet, skønt det fortsatte sine 
rekrutteringsbestræbelser og øgede antallet af ansatte fra 526 til 630 i 2018, stadig ikke 
nåede op på de 760 godkendte ansatte, som var fastsat i dets stillingsfortegnelse for 
2018 (83 %); noterer sig agenturets svar om, at der i alt blev besat 187 ledige stillinger, 
men at personaleforøgelsen i 2018 på grund af en høj intern og ekstern 
personaleomsætning var på 117 sammenlignet med 2017, eftersom mange stillinger var 
blevet ledige i årets løb; bemærker endvidere, at agenturet står overfor udfordringer med 
hensyn til at tiltrække et stort antal egnede eksterne kandidater, hovedsagelig på grund 
af den lave justeringskoefficient, som er den laveste blandt alle EU-agenturer; 
bemærker, at agenturet fortsat har svært ved at opretholde en ønskværdig fornuftig 
geografisk balance blandt de udsendte medarbejdere;

9. bemærker, at 2018 var det tredje år i den femårige vækstplan efter vedtagelsen af 
forordning (EU) 2016/1624, som i væsentlig grad forhøjede ressourcerne på det 
budgetmæssige og personalemæssige område; bemærker, at agenturets medarbejderstab 
efter forlængelsen af mandatet skal nå op på 1 000 i 2020; bemærker i lyset af 
kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden, hvori det blev understreget, 
at den planlagte forøgelse af personalet ville kræve yderligere kontorplads, at der er ved 
at blive udarbejdet en analyse for at fastlægge den optimale ejendomsstrategi, og den 
forventes at forpligte budgetmyndigheden i fjerde kvartal af 2019 eller første kvartal af 
2020;

10. bemærker, at agenturet siden april 2018 har anvendt den reviderede bindende 
adfærdskodeks for tilbagesendelsesoperationer og -indsatser; bemærker, at agenturets 
ansvarlige for grundlæggende rettigheder løbende fremsætter bemærkninger og 
henstillinger vedrørende alle operationelle planer og evalueringsrapporter, som de 
operationelle enheder kan tage med i betragtning; 

11. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om, at 
det er nødvendigt at give agenturets ansvarlige for grundlæggende rettigheder 
tilstrækkelige ressourcer og personale og at opgradere politikken om grundlæggende 
rettigheder inden for organisationen, at antallet af stillinger, der fuldt ud er øremærket til 
spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder, steg fra to til ti i perioden 2016-2019; 
bemærker, at det budget, der er afsat til grundlæggende rettigheder, blev multipliceret 
med elleve i perioden 2014-2019, og at kontinuiteten i funktionen som ansvarlig for 
grundlæggende rettigheder er sikret;
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12. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om, at 
der er behov for at udarbejde en omfattende driftskontinuitetsplan, at der blev udnævnt 
en ansvarlig for driftskontinuitet i 2018, og at der vil blive vedtaget en midlertidig 
politik for driftskontinuitet og en driftskontinuitetsplan inden udgangen af 2019;

Udbud

13. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om, at 
der er behov for at forenkle agenturets samlede finansielle ordning, at agenturet indførte 
en revideret fælles ordning for finansiering af operationer og tilbagesendelser i 2018, 
som er baseret på forenklede tilskudsaftaler med medlemsstater, der anvender 
standardiserede enhedsomkostninger for menneskelige ressourcer;

14. noterer sig, at agenturet deltager aktivt i interinstitutionel tilbudsgivning under ledelse 
af andre institutioner, og at agenturet i forbindelse med udbudsprocedurerne for området 
maritim overvågning tilstræber at samarbejde med EU-agenturer med lignende 
aktiviteter og udarbejder mandatet i overensstemmelse hermed; bemærker endvidere, at 
agenturet i 2018 tog hånd om sin første agenturledede interinstitutionelle 
udbudsprocedure med EU-Fiskerikontrolagenturet;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed 

15. anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at 
sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse 
af whistleblowere; bemærker, at politikken om whistleblowing blev vedtaget den 18. 
juli 2019; bemærker endvidere, at agenturet med henblik på at blive mere gennemsigtigt 
har lanceret en flersproget udgave af sit websted på alle 24 officielle EU-sprog, og at 
kommunikationsstrategien vil blive vedtaget inden udgangen af 2019; 

Intern kontrol

16. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om den 
betydelige stigning i agenturets tilskudsudgifter, at der er truffet foranstaltninger for at 
afbøde de konstaterede risici, og at der mere specifikt i 2018 blev foretaget særskilt 
kontrol af enhedsomkostninger for Spaniens, Grækenlands og Italiens vedkommende, at 
politikken for efterfølgende kontrol blev vedtaget i 2018, at planen for risikobaseret 
årlig efterfølgende kontrol blev indført og vil blive revideret, og at den efterfølgende 
kontrol for Portugals og Estlands vedkommende blev afsluttet; 

17. bemærker med bekymring i Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke har en politik 
vedrørende følsomme poster, som kunne udpege følsomme funktioner, ajourføre dem 
og fastsætte passende foranstaltninger til at afbøde risikoen for personlige interesser; 
opfordrer agenturet til at vedtage og gennemføre en sådan politik for at leve op til 
agenturets interne kontrolstandarder;

18. noterer sig, at agenturet efter den seneste revision af dets interne kontrolsystem har 
sikret, at alle beslutninger om at tilsidesætte kontroller eller afvigelser fra de etablerede 
processer og procedurer er dokumenteret, behørigt godkendt og registreret centralt;

Øvrige bemærkninger
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19. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om 
opførelsen af den nye bygning til hovedsædet og etableringen af en Europaskole i 
Warszawa, at de polske myndigheder i 2019 stillede en passende grund til rådighed for 
agenturet, og der er i øjeblikket er planer om at opføre en skræddersyet bygning til 
agenturets hovedkvarter inden udgangen af 2024, og at de polske myndigheder i 
efteråret 2019 vil foreslå Europaskolernes bestyrelsen at overveje at akkreditere en 
associeret Europaskole af type II i Warszawa, som skal være delvis operationel fra det 
akademiske år 2020-2021;

o

o o

20. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20204 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

4 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(2020)0000.


