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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének (FRA) (a továbbiakban: az ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 
2017. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy ügyletei jogszerűek és 
szabályszerűek; üdvözli az ügynökség komoly eredményeit; üdvözli továbbá az 
ügynökség Európai Parlamentre vonatkozó proaktív megközelítését;

2. üdvözli az ügynökség azon döntését, hogy megerősíti a számvitelért felelős tisztviselő 
függetlenségét azáltal, hogy 2018 végétől igazgatási ügyekben az ügynökség 
igazgatójának, működési kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kell beszámolnia;

3. üdvözli a Számvevőszék 2016-os, az engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos 
megbízási vagy közvetett megbízási folyamatának javítására vonatkozó ajánlásának 
lezárását;

4. üdvözli az ügynökség kötelezettségvállalását, hogy végrehajtja a Bizottság Belső 
Ellenőrzési Szolgálata 2017. évi „Irányítás és etika az ügynökségnél” című ellenőrzési 
jelentésében foglalt ajánlásokat; tudomásul veszi az ügynökség hajlandóságát arra, hogy 
megvalósítja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013–2017 közötti 
teljesítményének külső – a Bizottság nevében szintén 2017-ben készült – értékelésében 
megfogalmazott ajánlásokat;

5. elismeri az ügynökség által végzett tanulmányok összetett jellegét, amely 28 tagállam 
jogára és gyakorlatára terjed ki, és ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a 
tanulmányok beszerzésére kiírt pályázati felhívások közül legalább három sikertelen 
volt, mivel a beérkezett ajánlatok meghaladták a szerződésben meghatározott maximális 
értéket (az irreális piaci becslések miatt); sajnálja, hogy mindez további igazgatási 
kiadást jelentett az ügynökség számára, és bár a projektek ütemezésére is kihatott, nem 
okozott késedelmet a projektek végrehajtási időszakában; megjegyzi, hogy az 
ügynökség intézkedéseket hozott a jövőbeli sikertelen közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében; tudomásul veszi az ügynökség további 
finanszírozásra irányuló kérelmét, de rámutat arra, hogy a költségvetési megszorítások 
soha nem vezethetnek sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz; ezért kéri az ügynökséget, 
hogy végezzen megfelelő piackutatást a tanulmányokra vonatkozó ajánlati felhívások 
közzététele előtt, és továbbra is javítsa közbeszerzési eljárásainak hatékonyságát;

6. kiemeli az ügynökség tanulmányainak és véleményeinek értékét az uniós jogszabályok 
kidolgozása tekintetében; hangsúlyozza, hogy az ügynökség számára lehetővé kell 
tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a jogalkotási javaslatokról, 
valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió Alapjogi Chartája 
értelmében védett jogok minden területére, beleértve a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; sajnálja, hogy az ügynökség jelenlegi 
megbízatása bizonyos tematikus területeken korlátozza az intézkedések meghozatalára 
és tanulmányok készítésére vonatkozó lehetőségeit; javasolja, hogy ezeket a tematikus 
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területeket is foglalják bele az új többéves pénzügyi keretbe;

7. üdvözli, hogy az ügynökség a második európai uniós kisebbségek és diszkriminációs 
felmérés keretében folytatta a kisebbségek uniós helyzetével kapcsolatos kutatását; e 
tekintetben különösen üdvözli az afrikai származású emberek által az Unióban 
tapasztalt megkülönböztetésről szóló legutóbbi tematikus jelentés közzétételét; üdvözli 
továbbá a fiatal romák oktatásból munkába való átmenetéről szóló tanulmány 
közzétételét;

8. üdvözli, hogy az ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló kutatását, és 
ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok befogadást célzó stratégiái és kapcsolódó 
szakpolitikái hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen 
üdvözli az ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni 
sikeres harccal és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben;

9. felszólít egy külön költségvetési jogcím létrehozására az ügynökség láthatóságát és 
általános ismertségét támogató tevékenységekre; felhívja az ügynökséget, hogy e 
tekintetben legyen proaktívabb és tegye közzé az éves tevékenységeire vonatkozó 
információkat;

10. üdvözli az ügynökség gyermekek jogaival kapcsolatos kötelezettségvállalását, amelyet 
az Unióban a büntetőeljárásban és a polgári eljárásokban való részvétel alsó 
korhatáráról, a menekültügyi eljárásban a gyermekek korértékeléséről és 
ujjlenyomatvételéről, valamint az EU-n belüli gyermekszegénységről szóló 
tanulmányok révén folytatott.
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