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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2021/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló, 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2020. 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 2020-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 
Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2022. ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. 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 rendeletre3 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az 
Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 68. 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 rendeletre5 és 

1 HL C 439., 2021.10.29., 3. o. Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az 
Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 HL C 439., 2021.10.29., 3. o. Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az 
Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
4 HL L 136., 2004.4.30., 1. o.
5 HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
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különösen annak 105. cikkére,

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

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

1. mentesítést ad az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az 
ügynökség 2020. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan 
/ elhalasztja az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az 
ügynökség 2020. 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 Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 
lezárásáról
(2021/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó  
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló, 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2020. 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 2020-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 
Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2022. ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. 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 rendeletre3 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az 
Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 68. 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 rendeletre5 és 
különösen annak 105. cikkére,

1 HL C 439., 2021.10.29., 3. o. Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az 
Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 HL C 439., 2021.10.29., 3. o. Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az 
Európai Unió ügynökségeiről: https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
4 HL L 136., 2004.4.30., 1. o.
5 HL L 122., 2019.5.10., 1. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

1. jóváhagyja az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárását / elhalasztja az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi 
pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Gyógyszerügynökség 
ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(2021/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2020. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

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

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

A. mivel bevételi és kiadási kimutatása1 szerint az Európai Gyógyszerügynökség (a 
továbbiakban: az ügynökség) 2020. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 
369 749 000 EUR volt, ami 2019-hez képest 6,63%-os növekedést jelent; mivel az 
ügynökség egy díjakból finanszírozott ügynökség, amely esetében a 2020. évi bevételek 
mintegy 84,00%-a a gyógyszeripar által fizetett díjakból, 15,92%-a az uniós 
költségvetésből, 0,08%-a pedig külső címzett bevételekből származott;

B. mivel a Számvevőszék az ügynökség 2020. évi pénzügyi évről szóló éves 
beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a 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. megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2020. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-
ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,83% volt, ami 
2019-hez képest 0,27%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok 
végrehajtási aránya 78,47%-os volt, ami 2019-hez képest 4,58%-os csökkenést jelent;

Teljesítmény

2. megjegyzi, hogy a globális világjárvány okozta nehézségek ellenére az ügynökség 
továbbra is az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
működőképes egységes piaca érdekében tevékenykedik azáltal, hogy a szabályozó 
gyógyszerhatóságok európai hálózatának központjaként működik, amely végrehajtja az 
ilyen termékekre alkalmazandó uniós jogszabályi keretet;

3. a tavalyi mentesítési észrevételek nyomon követése tekintetében megjegyzi, hogy az 

1 HL C 114., 2021.3.31., 25 o.
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ügynökség felülvizsgálja mutatóit és mérőszámait az egyszerűsítés, illetve az 
átláthatóság növelése és tevékenységei nyomon követésének hatékonyabbá tétele 
érdekében; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

4. a tavalyi mentesítési észrevételek nyomon követése tekintetében megjegyzi, hogy az 
ügynökség bizonyos szolgáltatásokat megoszt a Bizottsággal és más uniós 
ügynökségekkel, és gyakran részt vesz közös ügynökségközi közbeszerzésekben; 
megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség együttműködik az uniós ügynökségek 
hálózatával a hatékonyság növelését célzó bevált gyakorlatok valamennyi ügynökség és 
közös vállalkozás közötti megosztása és elfogadása érdekében; megjegyzi, hogy a 2020. 
decemberi kibertámadások eredményeként az ügynökség megerősítette a kiberbiztonság 
területén folytatott együttműködést, különösen az uniós intézmények, szervek és 
ügynökségek hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportjával (CERT-EU) és a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (Europol), valamint egy 
külső, harmadik félnek minősülő szolgáltatóval, amely különleges szakértelemmel 
rendelkezik az informatikai biztonsági eseményekre való reagálás terén;

Személyzeti politika

5. megállapítja, hogy 2020. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100,00%-os szintet 
ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 596 ideiglenes alkalmazotti 
álláshelyből 596-re neveztek ki ideiglenes alkalmazottat (míg 2019-ben 591 
engedélyezett álláshely volt); megjegyzi, hogy ezen felül 197 szerződéses alkalmazott 
és 32 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2020-ban;

6. megjegyzi, hogy az ügynökség felső vezetésében a nemek úgy oszlanak meg, hogy 26 
főből 16 férfi (61,54%), az ügynökség igazgatótanácsában pedig 65 főből 40 férfi 
(61,54%); megjegyzi továbbá, hogy a nemek megoszlása az ügynökség teljes 
személyzetén belül a következő: 802 főből 536 nő (66,83%);

7. megjegyzi, hogy a 2018. évi nyomonkövetési jelentés és a Számvevőszék 2019. évi 
jelentése szerint az ügynökség még mindig nem hajtotta végre teljes mértékben a külső 
tanácsadók igénybevételére vonatkozó számvevőszéki ajánlást; üdvözli azonban az 
ügynökség arra irányuló 2020-as erőfeszítéseit, hogy az informatikai tanácsadók 
igénybevételének jelentős csökkentése révén nyomon kövesse ezt az észrevételt;

8. elismeri az ügynökség erőfeszítéseit, és arra ösztönzi, hogy folytassa egy olyan hosszú 
távú emberierőforrás-politikai keret kidolgozását, amely a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyra, az egész életen át tartó pályaorientációra és karrierfejlesztésre, a nemek 
közötti egyensúlyra, a távmunkára, a földrajzi egyensúlyra, valamint a fogyatékossággal 
élő személyek felvételére és integrációjára irányul;

9. megjegyzi, hogy 2020-ban a Covid19-világjárvány uralta az ügynökség tevékenységeit, 
aminek következtében jelentős forrásokat különítettek el a népegészségügyi válság 
kezelésére; megjegyzi, hogy ennek következtében az ügynökség 2020. évi 
munkaprogramjának tevékenységi körét az üzletmenet-folytonossági tervvel 
összhangban csökkenteni kellett, és az olyan, fontos népegészségügyi tevékenységeket 
el kellett halasztani vagy fel kellett függeszteni, mint például a Covid19-hez nem 
kapcsolódó termékekre vonatkozó klinikai adatok közzététele, a tudományos 
munkacsoportokra vonatkozó iránymutatások kidolgozása és e munkacsoportok 
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támogatása; megjegyzi, hogy a költségvetési hatóság általi biztosított 40 ideiglenes 
alkalmazotti álláshely segítette az ügynökséget abban, hogy megbirkózzon a rendkívüli 
munkateherrel; tudomásul veszi továbbá az ügynökség nyilatkozatát, amely szerint 
ezeket az álláshelyeket csak 2020 novemberében kapták meg, amikor működési 
szempontból túl késő volt ahhoz, hogy ez jelentősen csökkentse az év Covid19-hez 
kapcsolódó munkaterhelését;

Közbeszerzés 

10. tudomásul veszi az ügynökségnek a Számvevőszék tavalyi jelentésében foglalt nyomon 
követési észrevételre adott válaszát, amely észrevétel arra vonatkozott, hogy a nem 
kapcsolódó tételeket (nyomtatók rendelkezésre bocsátása és a rakodótér kezelése) egy 
keretszerződésre vonatkozó egyetlen ajánlati felhívásban tüntették fel, és amelyre az 
ügynökség azt a választ adta, hogy nem lett volna gyakorlatias és hatékony e 
szolgáltatásokat külön megpályáztatni; megjegyzi, hogy a közbeszerzéssel és 
szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottság hozzájárulása alapján az ügynökségnek a 
fent említett keretszerződésre vonatkozó szerződés-időtartam-rendszere 4+1+1lett, ami 
azt jelenti, hogy négy év elteltével a szerződés szükség esetén megszüntethető; felhívja 
az ügynökséget, hogy az egyes közbeszerzési eljárások részeként piacelemzéssel 
alátámasztott pályázati stratégia beillesztésével ellenőrizze a kombinált szolgáltatások 
összeegyeztethetőségét, és ezt a stratégiát vegye figyelembe a pályázati szakaszban, 
továbbá folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel 
kapcsolatos fejleményekről;

11. a tavalyi mentesítési észrevételek nyomon követése tekintetében megjegyzi, hogy az 
ügynökség 2019-ben keretszerződést írt alá három vállalattal kölcsönmunkaerő 
biztosítására, anélkül, hogy megadta volna az ideiglenes alkalmazottak becsült bruttó 
személyzeti költségét, az egyes igényelt személyzeti kategóriák szerinti bontásban; így 
az ügynökség nem volt abban a helyzetben, hogy értékelhesse, a szolgáltató által 
alkalmazott felár, illetve bruttó haszonkulcs észszerű volt-e más hasonló 
szerződésekhez viszonyítva. tudomásul veszi, hogy az ügynökség felvette a kapcsolatot 
az uniós ügynökségek hálózatával, és piackutatást végzett a szerződéses munkavállalók 
helyi piaci feltételeinek megértése érdekében; felszólítja az ügynökséget, hogy vegye fel 
a kapcsolatot a Számvevőszékkel annak érdekében, hogy az ügynökség 
meghatározhassa, mely intézkedések lennének megfelelőek e megállapítások 
kezelésére;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

12. elismeri az ügynökségnek az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek 
megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének 
biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megállapítja, 
hogy 2020-ban nem érkezett belső bejelentés visszaélésről, azonban 25, visszaélésekről 
szóló külső bejelentés érkezett; megjegyzi, hogy 15 ügyet lezártak és 10 ügy még 
folyamatban van; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős 
hatóságnak ezen ügyek alakulásáról;

13. megállapítja, hogy az ügynökség 2020-ban nem számolt be összeférhetetlenségről, és 
hogy az ügynökség közzétette igazgatótanácsi tagjainak és felső vezetésének 
összeférhetetlenségi nyilatkozatait; elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség 
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közzéteszi az igazgatótanács tagjainak, a felső vezetés tagjainak, valamint külső és 
belső szakértőinek önéletrajzát;

14. üdvözli az ügynökség tevékenységeinek átláthatóbbá tétele érdekében tett további 
lépéseket, amelyek értelmében tájékoztatást nyújtanak az ügynökség munkatársai és a 
külső érdekelt felek közötti találkozókról, valamint azt, hogy ezek az ügynökség 
honlapján elérhetők;

Belső kontroll

15. megjegyzi, hogy az ügynökség által működtetett belső kontrollrendszer mind az egyes 
elemek, mind pedig a rendszer egésze tekintetében összességében hatékony, illetve 
néhány konkrét elem hatékonyságának további növelése érdekében bizonyos javításokra 
van szükség; megjegyzi továbbá, hogy a belső kontrolleljárások észszerű biztosítékot 
nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az ügyvezető igazgató felelősségi körébe tartozó 
forrásokat rendeltetésszerűen és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel 
összhangban használták fel;

16. tudomásul veszi a Számvevőszéknek az étkeztetési és éttermi szolgáltatási 
keretszerződés árainak módosításával kapcsolatos észrevételét, amely csak 2021-ben 
tette lehetővé a módosítást, és hogy a 2020. évi ármódosítást a Számvevőszék 
szabálytalannak minősítette; megjegyzi továbbá, hogy egy ellenőrzött 125 954 eurós 
kifizetés esetében az ügynökség nem tudta összeegyeztetni a felszámított költségeket a 
keretszerződésben meghatározott rendelkezésekkel és rátákkal, megsértve ezzel a 
költségvetési rendeletet; megjegyzi, hogy mindkét észrevétel belsőkontroll-
hiányosságot jelent, amelynek a belsőkontroll-keret éves értékelése során értékeléshez 
kell vezetnie; felszólítja az ügynökséget, hogy éves értékelésébe foglalja bele a 
Számvevőszék megállapításait, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az 
értékelés eredményéről;

A Covid19-járványra való reagálás és az üzletmenet folytonossága

17. megjegyzi, hogy a Covid19-járvány kitörését követően az ügynökség a személyzet, a 
küldöttek és a vállalkozók egészségének és biztonságának védelme érdekében 
alkalmazta üzletmenet-folytonossági tervét és népegészségügyi veszélyre vonatkozó 
tervét, miközben továbbra is teljesítette megbízatását; megjegyzi, hogy az ügynökség 
szorosan nyomon követte a világjárvány hatásának különböző dimenziói mentén zajló 
fejleményeket, és követte a Bizottság, a holland kormány, a fogadó tagállam, valamint 
az egészségügyi szervezetek, például az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ és az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásait és 
határozatait;

18. megjegyzi, hogy az ügynökség a Covid19-vírussal kapcsolatos kutatás megkönnyítése 
érdekében 2020-ban elengedte a Covid19-kezeléseket és -oltóanyagokat fejlesztő 
gyógyszeripari vállalatoknak nyújtott tudományos tanácsadás díját; megjegyzi azonban, 
hogy ez nem volt hatással az ügynökség tervezett bevételére, mivel az elengedett díjak 
nem szerepeltek az eredeti költségvetési tervekben;

Egyéb megjegyzések 

19. a tavalyi nyilatkozat nyomon követése és a 2020. évi számvevőszéki jelentés 
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figyelemfelhívó bekezdése tekintetében megjegyzi, hogy az ügynökség aggodalmát 
fejezi ki korábbi londoni székhelyének 2039-ig tartó bérleti és albérleti szerződése 
miatt; üdvözli, hogy az ügynökség igazgatótanácsa felkérte a Bizottságot, hogy politikai 
szinten foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mivel az ügy nem oldódott meg az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos tárgyalások során; aggodalommal 
állapítja meg, hogy a bérleti és albérleti szerződéshez kapcsolódó tevékenységek 
erőforrás-igényesek, és kívül esnek az ügynökség népegészségügyi felelősségi körén; 
megjegyzi továbbá, hogy az Egyesült Királyság gazdaságának és a világgazdaságnak a 
Covid19-világjárvány által okozott jelenlegi volatilitása még sürgetőbbé teszi az ügy 
gyors megoldását annak érdekében, hogy az ügynökség teljes mértékben a 
népegészségügyi válság leküzdésére fordíthassa erőforrásait, és erőfeszítéseit 
népegészségügyi küldetésére összpontosíthassa;

20. sajnálattal állapítja meg, hogy az ügynökség 2020 decemberében kibertámadások 
áldozatává vált; megjegyzi, hogy a bűnüldöző hatóságok a CERT-EU-val és az 
Europollal, valamint egy külső, az informatikai biztonsági eseményekre való reagálás 
terén különleges szakértelemmel rendelkező harmadik fél szolgáltatóval 
együttműködésben teljes körű bűnügyi nyomozást folytattak; megjegyzi, hogy azóta 
megerősítették az ügynökség védelmi kiberbiztonsági képességeit, és további 
beruházásokat hajtottak végre az ügynökség jövőbeli támadásokkal szembeni védelme 
érdekében; üdvözli az ügynökség erőfeszítéseit, és felszólítja az ügynökséget, hogy az 
ilyen támadás során szerzett információkkal való visszaélés esetén vegye figyelembe a 
hírnévvel kapcsolatos kockázatokat és a közvéleményre gyakorolt destabilizáló 
hatásokat is;

21. üdvözli az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy átfogó stratégiát vezessen be a 
fenntartható fejlődésre vonatkozóan, beleértve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
irányuló lépéseket, és biztosítsa, hogy az ügynökség költséghatékony és környezetbarát 
munkahely legyen; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

22. megjegyzi, hogy az ügynökség 2020-ra kommunikációs tervet dolgozott ki és hajtott 
végre, amelynek célja kommunikációs tevékenységei hatókörének bővítése volt, 
különös tekintettel a Covid19-világjárvány példátlan helyzetével kapcsolatos 
tevékenységekre;

°

° °

23. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2022. 
[...]-i állásfoglalására2.

2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0000.


