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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2019/2096(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával 
együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 
2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen 
annak 36. cikkére,

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

1HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
2HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
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szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és 
különösen annak 105. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1. mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója 
számára a hivatal 2018-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan / elhalasztja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatója 
számára a hivatal 2018-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető 
igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
7 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárásáról
(2019/2096(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával 
együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 
hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 
2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen 
annak 36. cikkére,

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

1HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
2HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
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szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és 
különösen annak 105. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1. jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó  elszámolása lezárását / elhalasztja az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó  elszámolásának lezárásáról szóló 
határozatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek 
és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
7 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 
képező megjegyzésekkel
(2019/2096(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása1 szerint az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2018. évi pénzügyi évre szóló végleges 
költségvetése 97 665 322 EUR volt, ami 2017-hez képest 12,52 %-os növekedést jelent; 
mivel a növekedés operatív tevékenységek megerősítéséhez kapcsolódott; mivel a 
hivatal költségvetése főként az uniós költségvetésből származik2;

B. mivel a Számvevőszék az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi 
pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a 
számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 
hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, továbbá elegendő és megfelelő 
ellenőrzési bizonyítékot szerzett az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről; mivel azonban a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki a 
kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó, a 2016-os és 2017-es 
pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki megállapításokkal kapcsolatban; mivel a 
Számvevőszék véleménye szerint a 2018. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések – a 2016-os és 2017-es pénzügyi évek hatásaitól 
eltekintve – minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

A 2017. évi mentesítési jelentés nyomon követése

1. megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsa 2018. június 6-án úgy határozott, hogy 
azonnali hatállyal felmenti hivatalából az előző ügyvezető igazgatót; tudomásul veszi az 
ideiglenes ügyvezető igazgató kinevezését, aki 2018. június 6-án lépett hivatalba, 
valamint az új ügyvezető igazgató 2019. június 6-i kinevezését; tudomásul veszi, hogy a 
hivatal elkészítette a Parlament 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó észrevételeivel 
kapcsolatos nyomon követési jelentést, és különösen a hivatal igazgatótanácsa, az 
ideiglenes ügyvezető igazgató és az új ügyvezető igazgató által a hivatal irányítási 
struktúrájának és hatékonyságának javítása, az átláthatóság helyreállítása és a 
bizalomépítés érdekében megtett korrekciós intézkedéseket; támogatja és nagyra 

1 HL C 306/2., 2018.8.30., 6. o.
2 HL C 306/2., 2018.8.30., 5. o. 
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értékeli az EASO 2019. évi irányítási cselekvési tervében körvonalazott intézkedéseket; 
megjegyzi, hogy az új ügyvezető igazgató a 2019. szeptember 4-i nyilvános 
meghallgatáson pozitív üzenetet fogalmazott meg, és kifejezte a jövőbeli szoros 
együttműködés iránti szándékát; emlékeztet azonban az Európai Parlament 2019. 
október 23-i határozatára, amelyben megtagadta a mentesítés megadását a hivatal 
ügyvezető igazgatója számára a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan;

A 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről alkotott korlátozott vélemény alapja

2. emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék 2016-os és 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 
jelentése szerint a görögországi munkaerő-kölcsönzésre és a hivatal Leszboszon 
található létesítményeibe történő utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
szabálytalanok; tudomásul veszi a Számvevőszék véleményét, amely szerint – a 
kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről alkotott korlátozott vélemény tárgyát 
képező 2016-os és 2017-es pénzügyi év hatásaitól eltekintve – a 2018. december 31-
ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3. megállapítja, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 
erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,02 %-os volt, ami 2017-hez 
képest 1,87 %-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok 
végrehajtási aránya 88,08 %-os volt, ami 2017-hez képest 3,96 %-os csökkenést jelent;

4. megjegyzi – a mentesítésért felelős hatóság arra vonatkozó megjegyzéseinek és 
észrevételeinek fényében, hogy a hivatal nagymértékben függ az elegendő 
erőforrásoktól, különösen a tagállamok által rendelkezésre bocsátott szakértőktől –, 
hogy a szakértők hiányáról számolnak be különböző szinteken a tagállamoknak és a 
Bizottságnak; megjegyzi továbbá, hogy a tagállami jelölések és kirendelések terén 
tapasztalt hiányok ellensúlyozása érdekében a hivatal növelte a helyben felvett 
ideiglenes személyzet alkalmazását, és hogy 2018-ban az operatív igényeknek csak 
26%-át biztosították tagállami szakértők;

5. sajnálja, hogy az éves költségvetések korlátozott volta és a hivatal költségvetésében a 
váratlan és sürgős operatív szükségletekre képzett céltartalék hiánya költségvetési 
bizonytalanságot okoz és akadályozza a veszélyhelyzetekre való felkészülést; felszólítja 
a hivatalt, hogy a Bizottsággal és a költségvetési hatóságokkal konzultálva találjon 
megoldást a költségvetési korlátokra;

Teljesítmény

6. elismeri a közös EASO-Frontex igazgatótanács megújított együttműködési stratégiáját; 
ezen túlmenően megjegyzi, hogy a hivatal aktív szerepet játszik az ügynökségek 
hálózatában a közös fellépések racionalizálása – például a bizalmas tanácsadók 
felvételére irányuló felhívások, a keretszerződésekre vonatkozó közös közbeszerzési 
eljárásokban való részvétel, valamint a személyzeti mobilitási programok – terén;

7. megjegyzi, hogy a hivatal továbbra is minőségi fő teljesítménymutatókat alkalmaz 
annak bemutatására, hogy milyen hatást fejt ki az általa a közös európai menekültügyi 
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rendszer végrehajtása céljából nyújtott támogatás, valamint további fő 
teljesítménymutatókat használ költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében, és a 
hivatal új fő teljesítménymutatókat vezetett be a teljesítménymérés érdekében;

Személyzeti politika

8. aggodalommal állapítja meg, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 
csak 68,22%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 214-ből 
(szemben a 2017. évi 155 engedélyezett álláshellyel) 146 kinevezett ideiglenes 
alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 61 szerződéses alkalmazott és 3 
kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2018-ben;

9. megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végétől hatványozottan romlott 
a hivatal humánerőforrás-helyzete; megjegyzi, hogy 2018 végén a hivatal 219 főből álló 
személyzetet foglalkoztatott; 89 állásajánlatot küldtek ki és 60 szerződés aláírására 
került sor; megjegyzi azonban, hogy 2018 végén még mindig 78 betöltetlen álláshely 
volt; mély aggodalommal veszi tudomásul az igazgatási osztály vezetőinek hiányát, 
mivel az öt vezetői álláshelyből négy betöltetlen volt, vagy az álláshelyet betöltő 
személyt felfüggesztették hivatalából; súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a 
rendkívüli méreteket öltő probléma komolyan veszélyezteti a hivatal további 
működését; felszólítja a hivatalt, hogy a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve 
tegyen további erőfeszítéseket a betöltetlen álláshelyek betöltésére, és folyamatosan 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kockázat csökkentése érdekében 
hozott korrekciós intézkedésekről;

10. megjegyzi, hogy a 2017-ben ellenőrzött tizennégy munkaerő-felvételi eljárás közül 
négynek a súlyos hiányosságaival kapcsolatos, a mentesítésért felelős hatóság által tett 
megjegyzések és észrevételek fényében a hivatal új standard működési eljárásokat 
vezetett be a munkaerő-felvételre vonatkozóan, amelyek a Számvevőszék valamennyi 
ajánlását tükrözik; megjegyzi továbbá, hogy a kiválasztási eljárások jobban 
dokumentáltak, átláthatóbbak és sokkal szilárdabbak a csalás kockázatának csökkentése 
tekintetében;

11. tudomásul veszi, hogy a menekültügyi támogató csoportoknak és a hivatal más 
munkacsoportjainak a tagállamokban történő ellátásával kapcsolatos átfogó keretek 
hiánya (pl. a hivatal saját munkatársait, illetve a tagállami és a szerződéses szakértőket 
megillető kiváltságok és mentességek tekintetében) komoly működési, pénzügyi és 
hírnévkockázatot jelent; tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint ez a kérdés a 
tagállamokkal, a Bizottsággal és az igazgatósággal való kétoldalú kapcsolattartás során 
felmerült; felszólítja a hivatalt, hogy a Bizottsággal együtt törekedjen az eredményes 
keretek kialakítására a tagállamokkal a menekültügyi támogató csoportoknak és a 
hivatal más munkacsoportjainak a tagállamokban történő ellátását illetően;

Közbeszerzés

12. tudomásul veszi a számvevőszéki jelentéséből, hogy a hivatal 2018-ban nyílt 
közbeszerzési eljárást indított olaszországi munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások 
nyújtására irányuló keretszerződések megkötése céljából; megjegyzi, hogy a hivatal 
megszüntette az eljárást, mivel csak egy ajánlat érkezett, és a hivatal elfogadhatatlannak 
ítélte ezt az ajánlatot, mivel a pénzügyi ajánlat meghaladta a becsült legmagasabb 
költségvetést; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megállapítása szerint a 
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közbeszerzési eljárás dokumentációjában súlyos, 25 millió euró összegű hiba szerepelt; 
megjegyzi ezért, hogy más esetleges jelöltek valószínűleg azért tartózkodtak az 
ajánlattételtől, mert a dokumentáció nem tette lehetővé jogszerű ajánlat benyújtását; 
megjegyzi továbbá, hogy a hivatal azonban nem módosította az eljárás dokumentációját 
és nem engedte új nyílt eljárás lefolytatását, hanem inkább tárgyalásba kezdett a 
feltételekről és végül azzal az ajánlattevővel kötötte meg a szerződést, aki az eredeti 
felhívásra jelentkezett; aggodalommal állapítja meg, hogy a megfelelő közbeszerzési 
dokumentáción alapuló tisztességes verseny híján a közbeszerzési eljárás, valamint az 
ahhoz kapcsolódó szerződések és jövőbeni kifizetések szabálytalannak minősülnek; 
felszólítja a hivatalt, hogy szigorúan alkalmazza az uniós közbeszerzési szabályokat;

13. megállapítja, hogy a hivatal oly módon megfogalmazott szolgáltatási szerződéseket 
kötött informatikai vállalkozásokkal, hogy azok egyértelműen meghatározott 
informatikai szolgáltatások vagy termékek nyújtása helyett kölcsönzött munkavállalók 
rendelkezésre bocsátását eredményezhetik; emlékeztet arra, hogy kölcsönzött 
munkavállalók meghatározott időre és meghatározott feladatok ellátása céljából történő 
biztosítása a 2018/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a tagállamok által 
elfogadott egyedi szabályok hatálya alá tartozik; megjegyzi, hogy az informatikai 
szolgáltatási szerződések munkaügyi célú felhasználása nem felel meg az uniós 
személyzeti szabályzatnak és az uniós szociális és foglalkoztatási szabályoknak; 
tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint fontolóra veszi az idő és eszközök 
biztosítására irányuló sablonszerződései felülvizsgálatát annak érdekében, hogy minden 
egyes szerződésbe belefoglalja a szerződés alapján teljesítendő eredmények listáját; 
felszólítja a hivatalt, hogy gondoskodjon arról, hogy a szerződések megfogalmazása 
révén megkülönböztethető legyen az informatikai szolgáltatások beszerzése és a 
kölcsönmunkaerő alkalmazása;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14. a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az 2018-ban megkezdte a 
visszaélések bejelentéséről szóló bizottsági határozat végrehajtását és gyakorlati 
útmutatót dolgozott ki az összeférhetetlenségek kezelésére és megelőzésére – amelyet 
az igazgatótanács várhatóan 2019 3. negyedévében fogad majd el –, valamint 
szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelmére;

15. aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal a honlapján közzéteszi ugyan az 
igazgatótanácsi tagok érdekeltségi nyilatkozatait és önéletrajzait, de nem teszi közzé a 
felső vezetés érdekeltségi nyilatkozatait;

Belső kontrollrendszerek

16. a Számvevőszék jelentése szerint emlékeztet arra, hogy a hivatal irányítási cselekvési 
terve – amelyet az igazgatótanács 2018 őszén hagyott jóvá – egy sor kiemelt célkitűzést 
és ütemezett eredményt tartalmazott, amelyek célja a „bizalomépítés”, a belső irányítási 
keret megerősítésére és a „belső kapacitás újjáépítése”; emlékeztet arra, hogy az 
irányítási cselekvési terv értékelte a hivatal belső kontrollrendszereinek végrehajtását, 
és a belső kontrollrendszerek és értékelési szempontok többsége tekintetében jelentős 
gyengeségekre és hiányosságokra mutatott rá; megállapítja, hogy a feltárt hiányosságok 
alátámasztják a Számvevőszék 2017-ben tett észrevételeit;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hivatal 2018 végén nem rendelkezett belső ellenőrzési 
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részleggel, és hogy 2018 januárja óta nem készült átfogó belső ellenőrzési jelentés; 
megállapítja továbbá, hogy a tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének 
ellenőrzésére irányuló utólagos kontrollok létrehozása még gyerekcipőben járt; 
tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint a hivatal korrekciós intézkedéseket 
fogadott el és dokumentált a belső kontrollrendszerekkel kapcsolatban, beleértve az 
ellenőrzési kapacitás 2019 4. negyedévéig, valamint az utólagos belső ellenőrzési 
kapacitás 2019 3. negyedévéig történő létrehozását; felszólítja a hivatalt, hogy 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben meghozott 
intézkedésekről;

18. megjegyzi, hogy a hivatal pozitív lépéseket tett a szervezeti irányítás javítása 
érdekében; megállapítja, hogy a cselekvési tervben szereplő 61 intézkedés közül a 
Számvevőszék vizsgálatának időpontjáig 30 zárult le, 31 pedig folyamatban volt;

19. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még mindig nem fogadtak el a hivatal érzékeny 
álláshelyeire vonatkozó politikát, ami nincs összhangban a hivatal belső ellenőrzési 
előírásaival, amelyek szerint az érzékeny funkciókat egyértelműen meg kell határozni és 
azokról naprakész nyilvántartást kell vezetni; tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely 
szerint folyamatban van az érzékeny álláshelyekre vonatkozó politika véglegesítése, azt 
várhatóan 2019 3. negyedévéig jóváhagyják, 2019. 4. negyedévére pedig végrehajtják; 
felszólítja a hivatalt, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a fenti 
ügyben történt bármilyen fejleményről;

20. emlékeztet arra, hogy 2017 végén a hivatal nem rendelkezett belső jogi osztállyal, és a 
korábbi igazgató irányításával nagyszámú ügyvédi irodát bíztak meg az ilyen jellegű 
feladatok ellátásával; megállapítja azonban, hogy 2018-ban a hivatal összeállította a jogi 
tanácsadás célját szolgáló szerződései jegyzékét, majd 2019-ben új vezető jogtanácsos 
kezdte meg munkáját a hivatalnál, és aláírták a jogi tanácsadás nyújtására irányuló új – 
a korábbi szerződések helyébe lépő – keretszerződést; megjegyzi azonban, hogy 
továbbra sem alkalmaztak módszeres eljárást a jogi dokumentumok belső 
felülvizsgálatára, és a 2018. évi közbeszerzési eljárások jogi vetületeit tekintve számos 
következetlenség volt megállapítható; felszólítja a hivatalt, hogy gondoskodjon a jogi 
osztály megfelelő működéséről és a jogi eljárások hatékony irányításáról;

21. aggasztónak tartja, hogy az irodabérléssel és a kapcsolódó szolgáltatások és kivitelezési 
munkálatok igénybevételével kapcsolatos irányítási feladatokra vonatkozó felelősségi 
körök és feladatok egyértelmű meghatározásának hiánya akadályozhatja az irodákkal 
kapcsolatos kockázatok hatékony csökkentését; felszólítja a hivatalt, hogy dolgozzon ki 
hatékony politikát a bérelt helyiségek és a kapcsolódó szolgáltatások kezelésére;

Egyéb megjegyzések

22. a mentesítésért felelős hatóság arra vonatkozó megjegyzéseit és észrevételeit követően, 
hogy a hivatal a néhány, több helyszínen működő uniós ügynökség egyike, és hogy a 
hivatal több helyszínen is megfelelő helyi piacelemzés nélkül kötött bérleti szerződést, 
megállapítja, hogy a római irodát illetően rövidesen új közbeszerzési eljárást indítanak, 
amelyet a jelenlegi helyzet rendezése érdekében irodabérlésére vonatkozó megfelelő 
piacelemzés előzött meg; megjegyzi továbbá, hogy az athéni iroda esetében a jelenlegi 
bérleti szerződés 2020 januárjában lejár, és hogy az új közbeszerzési eljárás – megfelelő 
piacelemzésre is kiterjedő – előkészítés alatt áll; megjegyzi továbbá, hogy a pagani 



PE639.869v02-00 12/12 PR\1195620HU.docx

HU

(Leszbosz) kezelő létesítmény a központokon kívülre helyezte át az uniós 
fogadóállomásokon található operatív munkahelyeket; megjegyzi, hogy a ciprusi irodát 
illetően 2018 közepén új szerződést írtak alá az épület tulajdonosával egy olyan 
közbeszerzési eljárást követően, amelynek célja az eredeti megállapodás rendezése volt, 
és amely további igények felmerülése esetére tartalmazta a bővítés lehetőségét is;

23. a mentesítésért felelős hatóság arra vonatkozó megjegyzéseinek és észrevételeinek 
fényében, hogy a hivatal a máltai irodaterületét kiterjesztette az irodáknak helyet adó 
épület egy további blokkjára, megjegyzi, hogy a teljes épület elfoglalása érdekében a 
hivatal 2018 októberében véglegesítette a bérleti szerződést, amelynek költségeit teljes 
mértékben a hivatal költségvetése fedezi;

24. a mentesítésért felelős hatóság által a 2018. június 6-án hivatalba lépett új ideiglenes 
ügyvezető igazgató kinevezésével kapcsolatban tett észrevételek fényében megjegyzi, 
hogy e vezetőváltás óta az átláthatóság kiemelt prioritást élvez az új ügyvezető igazgató 
vezetése alatt álló irányítási cselekvési terv alapelveként, aki elkötelezett amellett, hogy 
a jövőben is ezt a megközelítést alkalmazza;

o

o     o

25. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2020. ...-i 
állásfoglalására3.

3 Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2020)0000.


