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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy a migráció és a menekültügy 2015. évi uniós helyzetére válaszul 
2016-ban jelentősen kiszélesítették az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex) (a továbbiakban: az ügynökség) megbízatását annak érdekében, hogy az 
ügynökség jobban tudja kezelni az EU külső határain felmerülő igényeket és 
kihívásokat; rámutat, hogy az ügynökség költségvetése 2017-ben 21%-kal nőtt, a 
kapcsolódó személyzeti létszám pedig 2017-ben 43%-os növekedést mutatott; 
hangsúlyozza, hogy 2017-ben még folyamatban volt a rendszereknek és eljárásoknak az 
ügynökség új megbízatása szerinti kiigazítása, amelyet 2016-ban módosítottak az (EU) 
2016/1624 rendelettel1; üdvözli, hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, 
hogy az ügynökség éves beszámolója hűen tükrözi 2017. december 31-i pénzügyi 
helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak; emlékeztet arra, 
hogy az ügynökség megbízatása jelenleg felülvizsgálat alatt áll; 

2. megjegyzi, hogy egymást követő két évben fordult elő az előző évről áthozott 
költségvetési előirányzatok jelentős törlése (17%); hangsúlyozza, hogy ez az ügynökség 
költségvetési igényeinek jelentős túlbecsülésére utal, különösen a tagállamok és más 
együttműködő országok közigazgatási szerveinek részéről; kéri ezért az ügynökséget, 
hogy működjön együtt partnereivel a költségvetési előrejelzések javítása érdekében; 
ösztönzi az ügynökséget, hogy a költséghatékonyság növelése érdekében, ahol 
lehetséges, a támogatások mellett alkalmazza az egyszerűsített költségelszámolást és 
egyéb finanszírozási mechanizmusokat is;

3. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2014 óta arról számol be, hogy az együttműködő 
országok által igényelt kiadások bizonylatai gyakran elégtelenek; sajnálja, hogy 2017-
ben ismét ez a helyzet állt fenn egy repülőgépnek az izlandi parti őrség támogatása 
céljából Görögországban történt bevetésének finanszírozásával, valamint egy másik, a 
spanyol Guardia Civil által használt repülőgép társfinanszírozásával; üdvözli az 
ügynökség azon döntését, hogy az ismétlődő problémák kezelése érdekében 
megvizsgálja az egyszerűsített költség-visszatérítési modell alkalmazását;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az AST besorolású ideiglenes alkalmazottak a 
személyzeti szabályzatban megengedettnél magasabb besorolási fokozatba (AST 4) 
szabálytalanul kerültek felvételre; megérti, hogy az ügynökségnek nehézséget jelent 
képzett személyzetet felvenni, aminek következtében az ügynökségnek 4 millió EUR-t 
kellett visszatérítenie;  emlékezteti az ügynökséget annak fontosságára, hogy mindenkor 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az 

Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).
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tartsa magát a személyzeti szabályzathoz;

5. sajnálja, hogy az álláshirdetéseket csak az ügynökség honlapján teszik közzé, és csak 
korlátozott számú nyelven; felhívja az ügynökséget, hogy legyen proaktívabb 
álláshirdetései láthatósága és általános ismertsége tekintetében; tudomásul veszi az 
álláshirdetések valamennyi uniós nyelvre történő lefordításával kapcsolatos 
többletköltségeket, de kéri az ügynökséget, hogy rendszeresen valamennyi uniós 
nyelven tegye közzé az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján összes 
állásajánlatát az uniós polgárok számára biztosítandó átláthatóság növelése érdekében; 
felkéri a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy 
csökkentsék az álláshirdetések fordításának ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, 
többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával kötött eseti 
keretmegállapodás létrehozásával;

6. megjegyzi, hogy az ügynökség 2014-es költözése óta még mindig nem rendelkezik az 
igazgatótanács által jóváhagyott üzletmenet-folytonossági tervvel; kéri az ügynökség 
igazgatótanácsát, hogy fogadjon el a szolgáltatási szintre vonatkozó egyértelmű 
megállapodásokat helyszíni katasztrófák esetén tevékenységei folyamatosságának 
biztosítása érdekében, valamint kapcsolódó informatikai helyreállítási célokat és a 
legnagyobb megengedhető adatvesztést a legkritikusabb rendszerei és alkalmazásai 
tekintetében; kéri az ügynökséget, hogy dolgozza ki a támogató terveket, gyakorolja 
azokat megfelelően és a vizsgálati eredményeket az igazgatótanács felelős módon 
hagyja jóvá;

7. emlékeztet, hogy a felülvizsgált rendeletben jelentősen módosították az ügynökség 
nyilvánosság felé való elszámoltathatóságának részeként a tájékoztatásról és 
kommunikációról szóló rendelkezéseket, amelyek értelmében a ügynökségnek 
átláthatóbbnak kell lennie a tevékenységeit illetően; sajnálja, hogy az ügynökség még 
mindig nem teljesíti ezen új szabályokat, és felhívja azok késedelem nélküli 
végrehajtására;

8. sajnálja, hogy az ügynökség operatív programjainak többsége nem rendelkezik 
mennyiségi célokkal, a közös műveletek pedig konkrét célértékekkel; aggodalommal 
állapítja meg, hogy ez – az együttműködő országok általi elégtelen dokumentációval 
együtt – hosszú távon akadályozhatja a közös műveletek hatékonyságának utólagos 
értékelését; felhívja az ügynökséget, hogy tűzzön ki releváns stratégiai célokat 
támogatási tevékenységeihez és hozzon létre hatékony eredményorientált monitoring-
és jelentési rendszereket releváns és mérhető fő teljesítménymutatókkal;

9. ismét aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly eltolódását az 
ügynökség igazgatótanácsában; emlékeztet arra, hogy a tagállamok feladata az 
igazgatótanácsi tagok kinevezése; felhívja a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség 
biztosítására, amikor tagot jelölnek az ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az 
ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti 
egyensúly fontosságára; rámutat arra, hogy kívánatos lenne olyan intézkedéseket hozni, 
amelyek a személyzet összetételének földrajzi kiegyensúlyozását célozzák;

10. mélységesen sajnálja, hogy a Parlament ismételt felhívásai és az ügynökség jelentős 
személyzeti bővítése ellenére az alapjogi tisztviselő még mindig nem rendelkezik 
megfelelő emberi erőforrással, és ezért egyértelműen akadályozva van a felülvizsgált 
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rendelet által ráruházott feladatok elvégzésében; sürgeti az ügynökséget, hogy lássa el 
megfelelő forrásokkal és személyzettel alapjogi tisztviselőjét, különösen a 
panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével 
és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának további fejlesztése és 
megvalósítása érdekében.
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