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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že v reakci na situaci v oblasti migrace a azylu, jíž musela Evropská unie v 
roce 2015 čelit, byl v roce 2016 mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní 
stráž (Frontex) (dále jen „agentura“) významně rozšířen, aby byla agentura schopna lépe 
řešit problémy a výzvy, kterým EU na svých vnějších hranicích čelí; zdůrazňuje, že 
rozpočet agentury se v roce 2017 zvýšil o 21 % a že v této souvislosti vzrostl v roce 
2017 počet zaměstnanců agentury o 43 %; zdůrazňuje, že v roce 2017 stále probíhala 
adaptace systémů a postupů na nový mandát agentury, který byl aktualizován v roce 
2016 prostřednictvím nařízení (EU) 2016/16241; vítá závěry Účetního dvora, že roční 
účetní závěrka agentury věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2017 a 
že její operace jsou legální a správné; připomíná, že mandát agentury je v současnosti 
předmětem přezkumu; 

2. bere na vědomí, že již druhý rok po sobě byl přenesen významný objem (17 %) 
zrušených rozpočtových prostředků z předchozího roku; zdůrazňuje, že to svědčí o 
významném nadhodnocení rozpočtových potřeb agentury, zejména pokud jde o veřejné 
správy členských států a dalších spolupracujících zemí; žádá proto agenturu, aby 
spolupracovala se svými partnery na zlepšování svých rozpočtových prognóz; vybízí 
agenturu, v případech, kdy to povede ke zvýšené nákladové efektivnosti, využívala 
zjednodušené vykazování nákladů a další mechanismy financování, které doplní 
stávající granty;

3. konstatuje, že od roku 2014 Účetní dvůr uvádí, že výdaje, o jejichž proplacení 
spolupracující země žádají, jsou často nedostatečně doloženy; lituje skutečnosti, že k 
tomu opět došlo v roce 2017 při financování nasazení letadla v Řecku na podporu 
islandské pobřežní stráže a při spolufinancování dalšího letadla, které využívala 
španělská Guardia Civil; vítá rozhodnutí agentury, že prověří používání zjednodušeného 
modelu proplácení výdajů, aby těmto opakujícím se problémům předešla;

4. vyjadřuje politování nad neoprávněným přijímáním dočasných zaměstnanců AST do 
vyšších platových tříd než jsou povoleny služebním řádem (AST 4); chápe obtíže, 
kterým agentura čelí při přijímání kvalifikovaných zaměstnanců, což vedlo k tomu, že 
agentura vrátila 4 miliony EUR;  připomíná agentuře, že je důležité vždy dodržovat 
služební řád;

5. vyjadřuje politování nad tím, že oznámení o volných pracovních místech jsou 
zveřejňována pouze na webových stránkách agentury a jen v omezeném počtu jazyků; 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o 

evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 
251, 16.9. 2016, s. 1).
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žádá agenturu, aby byla proaktivnější, pokud jde o viditelnost a obecné povědomí o 
jejích volných pracovních místech; bere na vědomí obavy ohledně dodatečných nákladů 
na překlad oznámení o volných pracovních místech do všech jazyků Unie, žádá však 
agenturu, aby všechna svá volná pracovní místa systematicky zveřejňovala na 
webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) ve všech jazycích 
Unie s cílem zvýšit transparentnost pro občany Unie; vyzývá Komisi, aby zvážila 
opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu oznámení o volných 
místech, a to mimo jiné uzavřením rámcové dohody ad hoc s překladatelským 
střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

6. konstatuje, že od doby, co se v roce 2014 přestěhovala, agentura stále nemá komplexní 
plán zachování kontinuity činnosti; žádá správní radu agentury, aby přijala jasné 
dohody o úrovni služeb k zachování kontinuity její činnosti v případě katastrofy na 
pracovišti i související cíle v oblasti obnovy informačních technologií a maximální 
přípustné ztráty dat pro své nejkritičtější systémy a aplikace; žádá agenturu, aby 
vytvořila podpůrné plány, přiměřeně je uplatňovala a aby správní rada zodpovědně 
schvalovala výsledky testů;

7. připomíná, že ustanovení o informacích a komunikaci, která jsou součástí odpovědnosti 
agentury vůči veřejnosti, byla v revidovaném nařízení výrazně upravena, a že tato 
ustanovení vyžadují, aby byla agentura ve svých činnostech transparentnější; lituje toho, 
že agentura tato nová pravidla dosud plně nedodržuje, a vyzývá ji, aby je začala 
bezodkladně uplatňovat;

8. lituje toho, že u většiny operačních programů agentury chybí kvantitativní cíle a 
konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato 
skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by 
mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém 
horizontu; vybízí agenturu, aby pro své činnosti stanovila relevantní strategické cíle a 
zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, 
který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

9. se znepokojením bere opět na vědomí nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní 
radě agentury; připomíná, že za jmenování členů správní rady agentury jsou odpovědné 
členské státy; vyzývá členské státy, aby při jmenování svých členů do správní rady 
agentury zajišťovaly vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským 
státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů; 
zdůrazňuje, že by bylo vhodné přijmout opatření k zajištění vyrovnanějšího 
zeměpisného zastoupení zaměstnanců agentury;

10. hluboce lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné navýšení celkového 
počtu zaměstnanců agentury chybí úředníkovi pro otázky základních práv dosud lidské 
zdroje, což mu jednoznačně ztěžuje řádný výkon úkolů, které mu byly svěřeny v 
revidovaném nařízení; naléhavě vyzývá agenturu, aby svému úředníkovi pro otázky 
základních práv poskytla dostatečné personální a jiné zdroje, aby zejména bylo možné 
vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii 
agentury zaměřenou na sledování a zajišťování ochrany základních práv.
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