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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) pošteno 
predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter da so njene transakcije 
zakonite in pravilne; pozdravlja dobre rezultate agencije; prav tako pozdravlja njen 
proaktivni pristop v zvezi z Evropskim parlamentom;

2. pozdravlja odločitev agencije, da bo s spremembo hierarhije odgovornosti povečala 
neodvisnost računovodje, ki bo od konca leta 2018 v zvezi z upravnimi zadevami 
odgovarjal direktorju agencije, v zvezi z delom pa upravnemu odboru;

3. pozdravlja, da je bilo priporočilo Računskega sodišča iz leta 2016 v zvezi z 
izboljšanjem uradnega postopka (nadaljnjega) prenosa pooblastil za odredbodajalce 
zaključeno;

4. pozdravlja, da je agencija odločena obravnavati priporočila, ki jih je služba Komisije za 
notranjo revizijo leta 2017 podala v revizijskem poročilu o upravljanju in etiki v 
agenciji; je seznanjen, da je agencija pripravljena obravnavati tudi priporočila, podana v 
okviru zunanjega ocenjevanja „uspešnosti Agencije Evropske unije za temeljne pravice 
v obdobju 2013–2017“, ki je bilo v imenu Komisije prav tako opravljeno leta 2017;

5. priznava zapleteno naravo študij, ki jih je opravila agencija in zajemajo zakonodajo in 
prakso 28 držav članic, ter ugotavlja, da so bili v tem okviru vsaj trije javni pozivi za 
zbiranje ponudb za naročilo študij neuspešni, ker so prejete ponudbe presegale 
opredeljeno najvišjo vrednost naročila (določeno zaradi nerealistične ocene trga); 
obžaluje, da je to agenciji povzročilo dodatne upravne stroške ter vplivalo na časovno 
načrtovanje dejavnosti, čeprav ni povzročilo nobenih zamud pri obdobjih izvajanja 
projektov; ugotavlja, da je agencija sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganj neuspešnih 
razpisnih postopkov v prihodnosti; ugotavlja, da je agencija zahtevala dodatna sredstva, 
a poudarja, da proračunske omejitve ne bi smele voditi k neuspešnim postopkom 
javnega naročanja; zato poziva agencijo, naj pred objavo razpisov za študije opravi 
ustrezne raziskave trga in še naprej povečuje učinkovitost postopkov javnega naročanja;

6. poudarja pomen študij in mnenj agencije za razvoj zakonodaje Unije; poudarja, da bi 
morala imeti agencija možnost na lastno pobudo pripravljati mnenja o zakonodajnih 
predlogih, njeno področje delovanja pa bi se moralo razširiti na vse pravice, zaščitene z 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno z vprašanji pravosodnega in 
policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; obžaluje, da sedanji mandat agencije 
omejuje njene možnosti za izvajanje ukrepov in študij na nekaterih tematskih področjih; 
priporoča, da se ta tematska področja vključijo v novi večletni finančni okvir;

7. pozdravlja, da je agencija nadaljevala svoje raziskave o položaju manjšin v Uniji v 
okviru druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji; v zvezi s tem še 
zlasti pozdravlja objavo najnovejšega tematskega poročila o diskriminaciji, s katero se 
soočajo osebe afriškega porekla v Uniji; poleg tega pozdravlja objavo študije o prehodu 
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mladih Romov iz izobraževanja v zaposlitev;

8. je zadovoljen, da je agencija nadaljevala delo pri raziskavah o položaju Romov v Uniji, 
s čimer je prispevala k spremljanju učinkovitosti in pomanjkljivosti strategij 
vključevanja in z njimi povezanih politik Unije in njenih držav članic; predvsem 
pozdravlja na raziskavah temelječa priporočila agencije o uspešnem boju proti rasnemu 
sovraštvu do Romov ter prizadevanjih za socialno vključevanje Romov;

9. poziva, naj se posebna proračunska postavka nameni dejavnostim, ki podpirajo 
prepoznavnost agencije in splošno ozaveščenost o njej; poziva agencijo, naj bo pri tem 
bolj proaktivna in objavi informacije o svojih letnih dejavnostih;

10. pozdravlja zavezo agencije glede otrokovih pravic, s katero je nadaljevala s študijami o 
minimalnih zahtevah glede starosti za sodelovanje v kazenskih in civilnih postopkih po 
vsej Uniji, o ocenjevanju starosti in odvzemu prstnih odtisov otrok v azilnih postopkih 
ter o revščini otrok v Uniji.
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