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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Agentúry 
Európskej únie pre základné práva (FRA) (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej 
finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že jej operácie sú zákonné a riadne; víta dobré 
výsledky agentúry; tiež víta jej aktívny prístup k Európskemu parlamentu;

2. víta rozhodnutie agentúry posilniť zmenou hierarchických vzťahov nezávislosť svojho 
účtovníka, ktorý sa bude od konca roka 2018 zodpovedať riaditeľovi agentúry v oblasti 
administratívnych záležitostí a správnej rade vo funkčných aspektoch;

3. víta splnenie odporúčania Dvora audítorov z roku 2016, ktoré sa týkalo zlepšenia 
postupu formálneho (sub-) delegovania povoľujúcich úradníkov;

4. víta odhodlanie agentúry riešiť odporúčania, ktoré uverejnil Útvar Komisie pre 
vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe za rok 2017 o správe a etických 
zásadách v agentúre; berie na vedomie aj ochotu agentúry riešiť odporúčania stanovené 
v rámci externého hodnotenia výkonnosti agentúry FRA v období 2013 – 2017, ktoré sa 
tiež v roku 2017 uskutočnilo v mene Komisie;

5. berie na vedomie komplexnú povahu štúdií, ktoré vykonala agentúra a ktoré sa týkajú 
právnych predpisov a postupov 28 členských štátov, a konštatuje v tejto súvislosti, že 
aspoň tri otvorené výzvy na predkladanie ponúk na obstarávanie boli neúspešné, pretože 
prijaté ponuky prekročili stanovenú maximálnu hodnotu zákazky (v dôsledku 
nerealistických trhových odhadov); konštatuje, že agentúre tým vznikli dodatočné 
administratívne náklady a, hoci to ovplyvnilo harmonogram operácií, nespôsobilo to 
žiadne oneskorenie vykonávania projektov; berie na vedomie, že agentúra prijala 
opatrenia na zmiernenie rizík neúspešných postupov verejného obstarávania v 
budúcnosti; berie na vedomie žiadosť agentúry o dodatočné financovanie, ale poukazuje 
na to, že rozpočtové obmedzenia by nemali viesť k neúspešným postupom verejného 
obstarávania; žiada preto agentúru, aby pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
uskutočnila primeraný prieskum trhu a aby naďalej zlepšovala efektívnosť svojich 
postupov verejného obstarávania;

6. zdôrazňuje hodnotu štúdií a stanovísk agentúry pre vypracovávanie právnych predpisov 
Únie; zdôrazňuje, že agentúra by mala byť schopná poskytovať stanoviská 
k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na 
všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, vrátane 
otázok policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že súčasný mandát agentúry obmedzuje jej možnosti vykonávať činnosti a štúdie v 
určitých tematických oblastiach; odporúča zahrnutie týchto tematických oblastí do 
nového viacročného finančného rámca;

7. víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo svojom výskume týkajúcom sa situácie 
menšín v Únii v kontexte Druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a 
diskriminácie; v tejto súvislosti víta najmä zverejnenie najnovšej tematickej správy o 
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diskriminácii, ktorej čelia ľudia afrického pôvodu v Únii; okrem toho víta uverejnenie 
štúdie o prechode od vzdelávania k zamestnaniu mladých Rómov;

8. víta pokračujúce úsilie agentúry vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii, čím 
prispieva k monitorovaniu účinnosti a nedostatkov stratégií začleňovania a súvisiacich 
politík Únie a jej členských štátov; osobitne víta politické odporúčania, ktoré agentúra 
na základe tohto prieskumu vydala, o úspešnom boji proti neznášanlivosti voči Rómom 
a snahe o ich sociálne začlenenie;

9. požaduje zavedenie osobitnej rozpočtovej položky na činnosti na podporu viditeľnosti a 
všeobecného povedomia o agentúre; vyzýva agentúru, aby bola v tomto smere 
aktívnejšia, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o jej ročných činnostiach;

10. víta záväzok agentúry v oblasti práv detí, ktorý napĺňa štúdiami o minimálnych 
vekových požiadavkách na účasť v trestnoprávnych a občianskoprávnych konaniach v 
celej Únii, o posudzovaní veku a odbere odtlačkov prstov detí v azylových konaniach a 
o chudobe detí v Únii.
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