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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2019/2068(DEC))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség 
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 
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 az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 
15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre5, és különösen annak 21. 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.
5HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
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szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. 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 Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 
2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / 
elhalasztja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 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 az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 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.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárásáról
(2019/2068(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség 
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 
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 az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 
15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre5 és különösen annak 21. 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.
5HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
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szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. 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 Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárását / elhalasztja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége 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.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(2019/2068(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 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 az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
(az ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 22 960 429 
EUR volt, ami 2017-hez képest 0,47%-os enyhe növekedést jelent; mivel az ügynökség 
költségvetése szinte kizárólag az uniós költségvetésből származik2; 

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

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1. elismeréssel nyugtázza, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-
ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2017. évi 
pénzügyi évvel megegyezően 100%-os volt; aggodalommal állapítja meg, hogy a 
kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya alacsony (76,20%-os) volt, de elismeri, 
hogy ez 2017-hez képest 4,09%-os enyhe növekedést jelent; 

2. megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a lekötött előirányzatok átvitele 
magas volt a működési kiadások tekintetében, főként a tevékenységek jellege miatt, 
amelyek magukban foglalják a több hónapos és gyakran az év végén túlnyúló 
tanulmányok finanszírozását is; megjegyzi, hogy az ügynökség tervezési eljárásokat 
vezetett be a szerződések megkötése, teljesítése és kifizetése során fellépő 
elkerülhetetlen késedelmek figyelemmel kísérésére; megjegyzi, hogy az ügynökség 
válasza szerint az eredetileg tervezett összeg és a végleges átvitt összeg közötti eltérés a 
tűréshatáron belül, mintegy 10% volt; felhívja az ügynökséget, hogy javítsa 
költségvetési tervezését;

1 HL C 120/40., 2019.3.29., 200. o.
2 HL C 120/40., 2019.3.29., 198. o.
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Teljesítmény

3. nyugtázza, hogy az ügynökség teljesítménymérési keretének részeként 31 fő 
teljesítménymutatót alkalmaz tevékenységei eredményeinek és hatásának értékeléséhez 
és további 5 fő teljesítménymutatót költségvetési gazdálkodásának javításához; 

4. megjegyzi, hogy a közös politikai célkitűzések elérése érdekében az ügynökség 
együttműködik más ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Alapítvánnyal az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével, a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökséggel, az Európai Unió Büntető Igazságügyi 
Együttműködési Ügynökségével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal; 
üdvözli továbbá, hogy az ügynökség rendszeresen támogatja a többi uniós ügynökséget, 
hogy munkájuk során tükrözzék az Európai Unió Alapjogi Chartájából (a Charta) eredő 
kötelezettségeket;

5. megjegyzi, hogy 2018-ban új operatív egységet hoztak létre a projektek terén a 
szervezeti egységek közötti együttműködés megerősítése és a valós idejű reagálási 
kapacitás növelése érdekében; 

6. megjegyzi, hogy a Parlament felkérte az ügynökséget, hogy 2018 szeptemberéig adjon 
ki szakértői véleményt a Charta uniós intézményi keretben történő végrehajtásáról; 
megjegyzi, hogy az (EU) 2018/1240 rendelet3 értelmében az ügynökség hivatalos 
szerepet kapott, és olyan mechanizmussal látták el, amely felügyeli az Unióba belépni 
kívánó, de vízumot nem igénylő személyek kérelmeinek szűrésére használt 
kritériumokat; 

Személyzeti politika

7. tudomásul veszi, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 98,61%-os 
volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 72-ből (a 2017. évi 72 
engedélyezett álláshelyhez képest) 71 ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; 

megjegyzi, hogy ezen felül 31 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti szakértő 
dolgozott az ügynökségnél 2018-ban;

Közbeszerzés

8. megjegyzi, hogy a mentesítésért felelős hatóság kapcsolódó észrevételeinek fényében az 
e-közbeszerzési eszközök csak 2019-től voltak kötelezőek, és hogy az ügynökség az e-
benyújtás kivételével – amelyet várhatóan 2019 negyedik negyedévében hajtanak végre 
– valamennyi e-közbeszerzési eszközt bevezette;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, 
az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 
rendelet módosításáról.
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9. tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek 
megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének 
biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; megjegyzi, hogy 
2018-ban számos potenciális és vélt összeférhetetlenségi esetet kivizsgáltak és kezeltek, 
és egyet sem jelentettek;

10. elismeréssel veszi tudomásul, hogy a mentesítésért felelős hatóság által tett 
megjegyzések és észrevételek fényében és a 2018-as átszervezést követően a 
számvitelért felelős tisztviselő most közvetlenül az igazgatónak tesz jelentést;

11. megjegyzi, hogy a mentesítésért felelős hatóság által az ügynökség ellen az elmúlt 
években indított, szabálytalan munkaerő-felvételi határozatokkal kapcsolatos jogi 
eljárások, valamint a Közszolgálati Törvényszék egy korábbi készenléti ideiglenes 
bírája által a tanácsadási szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szabálytalan 
gyakorlatok vonatkozásában megfogalmazott megjegyzések fényében az ügynökség 
már nem áll szerződéses kapcsolatban ezzel a bíróval, és hogy különböző esetekben más 
ügyvédi irodákkal is szerződést köt annak elkerülése érdekében, hogy egyetlen 
szolgáltató monopolizálja az ügynökség szolgáltatások iránti kérelmeit; 

Belsőkontroll-rendszerek

12. megjegyzi, hogy a 2014 decemberében elfogadott csalás elleni stratégia sikeres 
végrehajtását és a cselekvési terv 2015 és 2016 folyamán történő befejezését követően 
az ügynökség befejezte a csalás elleni stratégia felülvizsgálatát, amelyet az 
igazgatótanács 2018. decemberi ülésén fogadtak el, és amelyet külön cselekvési terv 
egészített ki;

13. megjegyzi, hogy 2018-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési jelentést adott ki az 
etikáról és az irányításról, amelyben értékelte az ügynökség irányítási és 
kontrollkeretének kialakítását és hatékony végrehajtását az etika területén, és arra a 
következtetésre jutott, hogy az irányítási és kontrollkeretet összességében megfelelően 
alakították ki;

Egyéb megjegyzések

14. megjegyzi, hogy az ügynökség nyomon követi a környezetközpontú irányítással 
foglalkozó intézményközi csoport (GIME) bizottsági tevékenységeit, és hogy 
érdeklődését fejezte ki a 2019. évi felmérés iránt, hogy csatlakozzon a GIME tagjainak 
összehangolt megközelítéséhez a CO2-kibocsátás csökkentését eredményező 
intézkedések tekintetében; 

o

o     o

15. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2020. 
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március ...-i állásfoglalására4.

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


