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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. 
december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2019/2097(DEC))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség 
(eu-LISA) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival 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 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C90000/2020),

– 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 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség 
létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

1 HL C 417., 2019.12.11., 1–214. o.
2 HL C 417., 2019.12.11., 1–214. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
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rendeletre5 és különösen annak 33. cikkére,

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós 
ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat 
módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletre6 és 
különösen annak 47. cikkére,

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 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 rendeletre8 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 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség 
(eu-LISA) ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / elhalasztja a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 
igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója számára az 
ügynökség 2018. évi 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 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós 
ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) 
való közzétételükről.

5 HL L 286., 2011.11.1.
6 HL L 295., 2018.11.21, 99. o.
7 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
8 HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. 
december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. 
évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
(2019/2097(DEC))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség 
(eu-LISA) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival 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 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C90000/2020),

– 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 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség 
létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

1 HL C 417., 2019.12.11., 1–214. o.
2 HL C 417., 2019.12.11., 1–214. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
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rendeletre5 és különösen annak 33. cikkére,

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós 
ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat 
módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletre6 és 
különösen annak 47. cikkére,

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 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 rendeletre8 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 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség 
(eu-LISA) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását / elhalasztja a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2018. 
évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

5 HL L 286., 2011.11.1.
6 HL L 295., 2018.11.21, 99. o.
7 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
8 HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. 
december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 
határozat szerves részét képező megjegyzésekkel
(2019/2097(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség 
(eu-LISA) 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 kimutatása1 szerint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (a továbbiakban: az ügynökség) 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 205 657 227 EUR volt, ami 2017-hez 
képest jelentős, 32%-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség további 
feladataihoz és megbízatásának megerősítéséhez kapcsolódott, miközben az ügynökség 
költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B. mivel a Számvevőszék az ügynökség 2018. évi pénzügyi évről szóló éves 
beszámolójáról szóló jelentésében (számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő 
mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, 
valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. sajnálja, hogy a költségvetés végrehajtási aránya a 2018. évi pénzügyi év során 
folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán is csak 73,85%-os volt, ami 
2017-hez képest 24,82%-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy az alacsony 
végrehajtási arány a fennálló kötelezettségvállalásoknak tudható be, amelyek főként a 
jogalapjuk elfogadásától függő működési kiadásokhoz kapcsolódnak; megjegyzi 
továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 90,56%-os volt, ami 2017-
hez képest 0,98%-os csökkenést jelent; 

2. megjegyzi, hogy az ügynökség új strasbourgi épületének megépítése jelentős 
késedelmet szenvedett, és hogy a munkálatok terén elért haladásról szóló, 2018. áprilisi 

1 HL C 120/32., 2019.3.29., 163. o.
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legutóbbi jelentés szerint a kivitelezési arány 88,17% volt, valamint hogy az ügynökség 
1,2 millió EUR összegű teljesítési biztosítékkal védi pénzügyi érdekeit; megjegyzi, 
hogy az ügynökség 2018. május 15-én és 2019. február 15-én ellenkérelmet nyújtott be 
az Elsőfokú Bíróságnál Strasbourgban, míg a Bíróság még nem hozott határozatot; és 
hogy időközben 2019 áprilisában újraindultak a peren kívüli vitarendezésre irányuló 
tárgyalások; felhívja az ügynökséget, hogy haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért 
felelős hatóságot, amennyiben peren kívüli vitarendezésre kerül sor, vagy amint 
kihirdetik a Bíróság ítéletét;

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség 
költségvetésének végrehajtása elmaradt a tervezettől, mert az ügynökség hibáján kívül 
későn került sor egyes jogi aktusok elfogadására, illetve hatálybalépésére, ami 
hátrányosan érintette mind a meglévő rendszerek továbbfejlesztését, mind az új 
rendszerek kifejlesztését; megjegyzi, hogy válaszul az ügynökség 74 000 000 EUR 
kifizetési előirányzatot térített vissza a Bizottságnak, és 49 000 000 EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot vitt át, megkérdőjelezve ezzel a Bizottság által 
készített pénzügyi kimutatásokban szereplő tervezési feltételezéseket; felhívja az 
ügynökséget, hogy a Bizottsággal együtt javítsa a költségvetési tervezés és a kapcsolódó 
jogi aktusok ütemezése közötti összhangot; 

Teljesítmény

4. megjegyzi, hogy az ügynökség folyamatos együttműködést folytat a többi uniós 
ügynökséggel és az (EU) 2018/1726 rendelet2 2018. decemberi hatálybalépése 
megerősítette megbízatását, ami új lehetőségeket teremt az együttműködés 
megerősítésére, proaktív tanácsadásra, valamint további támogatásra és 
segítségnyújtásra a Bizottság, a tagállamok és más bel- és igazságügyi ügynökségek 
számára, továbbá szorosabb együttműködésre nemzetközi szervezetekkel;

5. figyelemmel kíséri az előzetes utasinformációk és utasnyilvántartási adatállományok 
tagállamok közötti cseréjére szolgáló központosított útvonalválasztó lehetséges 
fejlesztését; megjegyzi, hogy ezeknek az információknak a nagyméretű IT-
rendszerekkel történő összevetésére való felhasználását jövőbeli érdeklődésre számot 
tartó interoperabilitási elemként javasolták; tudomásul veszi továbbá a Bizottság által 
2018 áprilisa és 2019 januárja között készített kapcsolódó megvalósíthatósági 
tanulmányt;

6. a mentesítésért felelős hatóság által 2018-ban tett észrevételek és megjegyzések 
fényében megjegyzi, hogy az ügynökség három különálló, nem integrált nagyméretű 
IT-rendszert kezel az e rendszereket szabályozó jogi eszközöknek megfelelően, és hogy 
az e jogi keretből eredő eltérő fejlesztési határidők és korlátok miatt az IT-rendszereket 
külön-külön és nem integrált módon építették ki; megjegyzi, hogy az ügynökség 
elismeri, hogy ez a megközelítés sem működési, sem költségvetési szempontból nem 
fenntartható és nem hatékony; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség kezdeményezést 

2 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek 
üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 
2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 295., 2018.11.21., 99. 
o.).
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indított a rendszer felépítésének és kialakításának egyszerűsítésére, amelynek fő 
mozgatórugója a Bizottság interoperabilitási kezdeményezése;

Személyzeti politika

7. aggodalommal állapítja meg, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 
mindössze 89,71%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 136 
ideiglenes alkalmazottból (szemben a 2017. évi 131 engedélyezett álláshellyel) 122 
kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 31 szerződéses 
alkalmazott és 9 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2018-ban; 

8. a mentesítésért felelős hatóság által 2018-ban tett észrevételek és megjegyzések 
fényében megjegyzi, hogy az ügynökség elismeri, hogy tevékenységeinek 
folyamatosságát tekintve jelentős kockázattal jár az, hogy kevés a személyzete, és 
programozási dokumentumaiban további személyzetet kért; tudomásul veszi, hogy ezt a 
létszámnövelést a Parlamentnek és a Tanácsnak kell jóváhagynia, és hogy az ügynökség 
a feladatok fontossági sorrendjének átrendezése és a gyors munkaerő-felvétel révén 
igyekszik csökkenteni a kockázatot; 

9. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint egy személyzeti felvételi eljárásban 
az ügynökség felvételi bizottsága az eljárás átláthatóságának rovására az 
álláshirdetésben közzétettnél magasabb minimumpontszámot alkalmazott a pályázók 
tartaléklistára való felvételéhez; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint 
kiigazította gyakorlatát a folyamatban lévő eljárások tekintetében, és hogy a felvételi 
eljárásokra vonatkozó iránymutatások tartalmazni fogják azt az elvet, hogy a 
tartaléklistára vonatkozó küszöbértéket előzetesen rögzíteni kell; kéri az ügynökséget, 
hogy biztosítsa a közzétett kiválasztási feltételek tiszteletben tartását; 

10. megállapítja, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2018 márciusában az ügynökségnek 
az új uniós jogi aktusok elfogadását követő megnövekedett feladatok és az e tekintetben 
biztosított további személyzet miatt előirányzott bővülését megelőzően elfogadta az új 
szervezeti felépítést; megjegyzi, hogy az ügynökség 2020 végére csaknem meg fogja 
kétszerezni személyzetének létszámát, és hogy az átszervezés teljes mértékű lehetővé 
tételét 2019 végére várták;

Közbeszerzés

11. aggasztónak tartja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Schengeni Információs 
Rendszer javító karbantartására irányuló két ellenőrzött kifizetés (részben) 
szabálytalannak bizonyult azáltal, hogy az ügynökség egy egyedi szerződés 
módosításával emelte a havi karbantartási díjat, anélkül, hogy az áremelés 
figyelembevételével módosította volna a szolgáltatási keretszerződést, és később a 
szolgáltatási keretszerződés lejárta után másfél hónappal meghosszabbította a 
szerződést; hangsúlyozza, hogy a havi karbantartásért kifizetett többletösszeg és a 
keretszerződés lejárta után a karbantartásért kifizetett összeg ezért szabálytalan; az 
ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy az új keretszerződés elindítása során 
felmerült késedelmek és az odaítélési eljárás során tett további lépések azt 
eredményezték, hogy az ügynökség jogi kötelezettségeinek megfelelően biztosítani 
kellett a rendszer folyamatos karbantartását, és hogy az ügynökség jelenleg véglegesíti a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ellenőrzőlistákat és dokumentummintákat, 
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valamint hozza létre az operatív tevékenységek tervezéséhez és a mögöttes 
beszerzésekhez szükséges kapacitásokat; felszólítja az ügynökséget, hogy biztosítsa a 
közbeszerzési szabályok betartását;

12. megjegyzi továbbá, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a szolgáltatási szerződés 
pályázati dokumentációjában a legjobb minőségű ajánlat kiválasztására előírt képlet 
különbözött az ajánlattevőknek címzett kérdés-felelet rendszerű dokumentumban 
közölttől, és hogy más hiányosságokat is feltártak a tájékoztatás minőségével, 
teljességével és következetességével kapcsolatban; megjegyzi, hogy az ügynökség 
elismeri, hogy a rendelkezésre bocsátott emberi erőforrások hiánya miatt a 
közbeszerzési eljárás során jelenleg nem alkalmazott utólagos értékelés lehetővé tétele 
érdekében javítani és dokumentálni kell a pályázati tervezés és a tényleges szerződések 
közötti konzisztencia ellenőrzését és azok összehasonlíthatóságát; felkéri az 
ügynökséget, hogy erősítse meg a közbeszerzésekhez kapcsolódó belső ellenőrzést;

13. aggasztónak tartja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint egy távközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szerződést az ügynökség az egyetlen pályázatot 
benyújtó gazdasági szereplőnek ítélt oda, az odaítélt szerződés összege megegyezik az 
eredeti hirdetményben közzétett 144 000 eurós összeggel; megjegyzi azonban, hogy a 
pályázó által benyújtott pénzügyi ajánlat csak 45 700 eurót tartalmazott, ami az 
ajánlatban foglalt összeget meghaladó értékű szerződés odaítélését eredményezte, és ez 
nem felel meg a közbeszerzési szabályoknak; az ügynökség válasza alapján 
megállapítja, hogy a pénzügyi ajánlatot pusztán nem kötelező erejű forgatókönyvnek 
szánták az ajánlat értékeléséhez, és a tényleges havi kifizetések az eredetileg kínált 
egységárakon történő tényleges szolgáltatásnyújtáson alapulnak; felszólítja az 
ügynökséget, hogy ne kössön a pályázók ajánlatát meghaladó árakat tartalmazó 
szerződéseket;

14. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség egy közvetlen 
biztonsági és recepciós szolgáltatási szerződés időtartamát az eredeti négy évről hat évre 
hosszabbította meg, a szerződés összegét 73%-kal emelve, ami nem felel meg a 
költségvetési rendeletnek, így az eredeti időtartam után teljesített kifizetések 
szabálytalanok; az ügynökség válasza alapján megállapítja, hogy a helyzetet kivételes 
körülmények váltották ki, amelyeket időben jelentettek és megvizsgáltak a kivételek 
jegyzékében; felszólítja az ügynökséget, hogy biztosítsa a közbeszerzési szabályok 
betartását;

15. a mentesítésért felelős hatóság által az IT-projektek fejlesztésére és karbantartására 
széles körben alkalmazott vállalkozókkal kapcsolatban tett megjegyzések és 
észrevételek fényében megjegyzi, hogy az ügynökség olyan beszerzési stratégiát dolgoz 
ki, amely biztosítja saját forrásainak legjobb felhasználását; elismeri, hogy költségvetési 
hatóságként a Parlament és a Tanács dönt elegendő személyzeti erőforrás 
elkülönítéséről; 

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16. megállapítja, hogy 2018 novemberben az ügynökség befejezte az igazgatótanács és a 
tanácsadó csoportok tagjaira vonatkozó, az összeférhetetlenség megelőzéséről és 
kezeléséről szóló új szabályok végrehajtását, amelyek magukban foglalják érdekeltségi 
nyilatkozataik éves benyújtását, valamint adott esetben a nyilatkozatoknak az 
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igazgatótanács és a tanácsadó csoportok elnökei által, az ügynökség támogatásával 
történő értékelését, majd azoknak az ügynökség honlapján való közzétételét; nyugtázza, 
hogy az ügynökségnek van az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére 
vonatkozó szabályzata; megjegyzi, hogy 2018-ban a személyzet valamennyi tagja 
nyújtott be érdekeltségi nyilatkozatot, amelyek közül 31 (ami a személyzet 20%-ának 
felel meg) érdekeltséget jelentett be, amelyeket a közvetlen felettesek értékeltek, és 
hogy három alkalmazott esetében (ami a személyzet 2%-ának felel meg) intézkedéseket 
hoztak a lehetséges összeférhetetlenség kockázatának csökkentésére; megjegyzi, hogy 
az igazgatótanács 2016. júniusban elfogadta az ügynökségnek a visszaélések 
bejelentésére vonatkozó iránymutatásokról szóló határozatát; megjegyzi, hogy az 
ügynökség válasza szerint nincs jogi kötelezettség az igazgatótanácsi tagok 
önéletrajzának közzétételére;

Belsőkontroll-rendszerek

17. a mentesítésért felelős hatóság által a nyitott ellenőrzési ajánlásokkal kapcsolatban tett 
megjegyzések és észrevételek fényében megjegyzi, hogy a különböző ellenőrzési 
ajánlásokat követő cselekvési tervek végrehajtási aránya 2018-ban csökkenő tendenciát 
mutatott, és hogy az ügynökség 2019 elején elfogadta és bevezette a felülvizsgált belső 
ellenőrzési keretet; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat stratégiai ellenőrzési 
tervet dolgozott ki a 2019–2021 közötti időszakra, amely a 2018 februárjában a tallinni 
központban és a strasbourgi technikai helyszínen elvégzett kockázatértékelés 
eredményein alapul, és kiterjed az ügynökség főbb igazgatási és működési folyamataira; 
felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az 
ellenőrzési ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

18. a mentesítésért felelős hatóság által az ügynökség üzemeltetési feladatai ellátására 
szolgáló strasbourgi helyszínének újjáépítését hátráltató késedelmekkel, valamint az 
ügynökség székhelyéül szolgáló új tallinni épület építésével kapcsolatban tett 
megjegyzések és észrevételek fényében megjegyzi, hogy az észt kormány az eredeti 
tervnek megfelelően befejezte a székhely újjáépítési projektjét, és az ügynökség 2018 
júliusában átköltözött állandó székhelyére; megjegyzi, hogy a strasbourgi üzemeltetési 
helyszínen végzett felújítási munkálatokat szerződés szerint 2018 júniusában fejezték 
be, hogy a késedelem a kivitelezővel egyeztetett tervmódosításoknak tudható be, és 
hogy az ügynökség szorosan együttműködik a kivitelezővel a feltárt műszaki 
hiányosságok orvoslása és a munkálatok elfogadása terén előrehaladás elérése 
érdekében; 

o

o     o

19. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. 
március ...-i3 állásfoglalására.

3 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0000.


