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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня важната роля на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните 
работи (ПВР) и на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), 
които извършват мониторинг и изпълняват оперативни, аналитични или 
управленски задачи, като предоставят подкрепа и консултиране на институциите 
и органите на Съюза и на държавите членки в областта на основните права, 
сигурността и правосъдието; отново изтъква необходимостта да се гарантира 
предоставянето на адекватна финансова подкрепа за агенциите в областта на ПВР 
и на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), за да изпълнят 
мандатите си по напълно прозрачен начин и при пълно зачитане на основните 
права;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) заяви, че като цяло одитът на 
годишните отчети на агенциите за годината, приключила на 31 декември 2019 г., 
и свързаните с тях приходи и плащания потвърждават положителните резултати, 
отчетени през предходните години, както и факта, че Палатата е сертифицирала 
законосъобразността и редовността на годишните отчети на всички агенции в 
областта на ПВР, както и приходите, свързани с тези отчети, за годината, 
приключила на 31 декември 2019 г.;

3. подчертава, че Палатата е установила, че свързаните с отчетите плащания са 
законосъобразни и редовни за всички агенции с изключение на Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за която е изразено 
становище с резерви поради нередности във връзка с процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и свързаните с тях плащания; изразява разочарование, че 
законосъобразността и редовността на плащанията са се подобрили, но само с 
бавен темп през 2019 г.; изразява съжаление, че отново са налице нередовни 
плащания, представляващи 14,6% от стойността на всички плащания, извършени от 
EASO през 2019 г. ; признава, че назначеният през 2019 г. изпълнителен директор 
предприема действия за подобряване на управлението на EASO и показва твърд 
ангажимент за приоритетно справяне с организационните недостатъци в EASO; 
приветства подобренията, направени от новото ръководство, както беше признато 
и от Палатата; настоятелно призовава EASO да поддържа този ангажимент и да 
докладва редовно на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи;

4. отбелязва, че Палатата не е разгледала „акцента върху този въпрос“ по отношение 
на агенциите в областта на ПВР, с изключение на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (FRONTEX), за която Палатата е обърнала внимание 
на нивото на грешки, свързани с разходите за оборудване, в контекста на 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства със сътрудничещите 
държави; отбелязва констатацията на Палатата, че Агенцията е предприела стъпки 
да подобри предварителните проверки и отново е въвела последващи проверки на 
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възстановяването на разходи през 2019 г., в съответствие с препоръките, 
отправени през предходни години;

5. отбелязва със загриженост сериозните и повтарящи се твърдения за участие на 
FRONTEX в отблъскването на мигранти и твърденията за нарушения на 
основните права, които понастоящем се разследват от управителния съвет на 
FRONTEX; отбелязва факта, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 
е започнала разследване на Frontex и че Омбудсманът е започнал разследване на 
процедурата, прилагана от Frontex за разглеждане на жалби във връзка с 
предполагаеми нарушения на основните права, както и с ролята и независимостта 
на служителя по въпросите на основните права на Frontex; изразява загриженост 
относно липсата на достатъчен персонал и ресурси за служителя по въпросите на 
основните права (СВОП) и за наблюдателите на основните права, за да изпълнят 
задължението си да наблюдават спазването на основните права от страна на 
Агенцията;

6. приветства факта, че Палатата е заявила, че в повечето случаи агенциите са 
предприели корективни действия във връзка с одитните констатации от 
предходни години, и призовава агенциите в областта на ПВР да продължат 
усилията си за последващи действия във връзка със забележките на Палатата;

7. подчертава, че обществените поръчки продължават да бъдат основната област, 
която е податлива на грешки, по отношение на всички децентрализирани агенции 
на Съюза; поради това призовава съответните агенции в областта на ПВР, т.е. 
Европол и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL), да подобрят процедурите си за възлагане на 
обществени поръчки с оглед гарантиране на пълно спазване на приложимите 
правила и в резултат на това постигане на подходящ баланс между трите стълба 
на устойчивото развитие - икономически, социален и екологичен, като 
същевременно спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно 
третиране и недискриминация, и призовава Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) да подобри 
процедурата си за набиране на персонал; припомня, че обществените поръчки са 
крайъгълен камък за постигането на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие 
и нейните цели за устойчиво развитие;

8. отбелязва, че Палатата не е извършила одит на отчетите на Европейската 
прокуратура за 2019 г., тъй като този орган на ЕС все още не е разполагал с 
финансова автономия;

9. отбелязва присъщата трудност, с която агенциите се сблъскват, когато от тях се 
изисква да представят своя единен програмен документ, докато съответните 
правни инструменти все още са в процес на договаряне от съзаконодателите, 
което води до незадоволителната ситуация, при която бюджетните редове се 
предоставят преди приемането на съответните правни инструменти, които са в 
тяхната основа; призовава Комисията да подобри комуникацията си с агенциите, 
за да рационализира по-добре очакваните срокове за приемане на законодателство 
и на съответните бюджетни редове; отбелязва препоръката на Палатата, че 
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Комисията и агенциите следва да се разпределят ресурсите по по-гъвкав начин, 
като същевременно се подчертава значението на надлежното докладване, 
прозрачността и одита;

10. приветства сътрудничеството в рамките на мрежата на агенциите в областта на 
ПВР; призовава агенциите да продължат да развиват своите полезни 
взаимодействия и да засилват сътрудничеството и обмена на добри практики 
помежду си с цел подобряване на ефикасността;

11. настоятелно призовава всички агенции в областта на ПВР да предприемат мерки, 
за да гарантират пълно спазване на правилата на Съюза за прозрачност, както и на 
основните права и на стандартите за защита на данните; и ги призовава да спазват 
разпоредбите във финансовата област и високи стандарти за управление;

12. подчертава, че е важно да се гарантира подходящ баланс между половете във 
всички управленски органи на агенциите; призовава съответните агенции спешно 
да разгледат този въпрос; призовава всички агенции в областта на ПВР да 
насърчават и гарантират многообразие в своята политика за набиране на 
персонал; настоятелно призовава всички агенции в областта на ПВР да разработят 
вътрешни политики и практики, за да гарантират приобщаване и многообразие и 
да предотвратяват всякакъв вид дискриминация; приканва Палатата систематично 
да информира за това в бъдещите си доклади; настоятелно призовава всички 
агенции в областта на ПВР да прилагат ясна политика за борба с тормоза, 
изразяваща се в предотвратяване и категорично осъждане на всяко подобно 
поведение в рамките на тяхната организация; подчертава негативното въздействие 
на голямото текучество на персонал в някои агенции на Съюза; призовава за 
прилагане на политики относно човешките ресурси и на социални политики за 
справяне с него; призовава да бъде преодоляна зависимостта от външен персонал; 
отбелязва висящото дело пред Съда на Европейския съюз1;

13. призовава всички агенции в областта на ПВР да вземат предвид устойчивостта в 
своите цялостни работни процеси, за да подобрят своите екологични резултати, и 
да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно приложените 
мерки и постигнатия напредък по този въпрос;

14. подчертава значението на увеличаването на цифровизацията на процедурите в 
агенциите на Съюза; подчертава необходимостта от избягване на цифрово 
разделение между агенциите; обръща внимание обаче на необходимостта да се 
предприемат всички необходими мерки, за да се избегне всякакъв риск за онлайн 
сигурността на обработваната информация.

1 Дело C-948/19 Manpower Lit.
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