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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 javaslatokat:

1. emlékeztet a bel- és igazságügyi ügynökségek és az európai adatvédelmi biztos (EDPS) 
fontos szerepére, akik nyomonkövetési, operatív, elemzési vagy irányítási feladatokat 
látnak el az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok támogatásában és a 
részükre nyújtott tanácsadásban az alapvető jogok, a biztonság és a jogérvényesülés 
terén; megismétli, hogy a bel- és igazságügyi ügynökségek és az európai adatvédelmi 
biztos (EDPS) számára megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy 
megbízatásukat teljes mértékben átlátható módon, valamint az alapvető jogok 
maradéktalan tiszteletben tartásával teljesítsék;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy az ügynökségek 2019. december 
31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámolója, valamint az azok alapjául szolgáló 
bevételek és kifizetések ellenőrzése összességében megerősítette az előző években 
jelentett pozitív eredményeket, valamint azt, hogy a Számvevőszék igazolta valamennyi 
bel- és igazságügyi ügynökség éves beszámolója, valamint az e beszámolók alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségét és szabályszerűségét a 2019. december 31-én lezárt év 
tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék megállapítása szerint az elszámolások alapjául 
szolgáló kifizetések valamennyi ügynökség esetében jogszerűek és szabályszerűek 
voltak, kivéve az EASO-t, amelyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokkal és a 
kapcsolódó kifizetésekkel összefüggő szabálytalanságok miatt a Számvevőszék 
korlátozott véleményt adott ki; csalódott, hogy hogy a kifizetések jogszerűsége és 
szabályszerűsége csak lassú ütemben javult 2019-ben; sajnálja, hogy ismételten 
történtek szabálytalan kifizetések, amelyek az EASO által 2019-ben teljesített összes 
kifizetés értékének 14,6%-át tették ki; elismeri, hogy a 2019 júniusában kinevezett 
ügyvezető igazgató lépéseket tesz az EASO irányításának javítása érdekében, és szilárd 
elkötelezettséget tanúsít az iránt, hogy kiemelt feladatnak tekintse az EASO-n belüli 
szervezeti hiányosságok kezelését; üdvözli az új vezetés által elért, a Számvevőszék 
által is elismert javulást; sürgeti az EASO-t, hogy tartson ki e kötelezettségvállalása 
mellett, valamint rendszeresen tegyen jelentést az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságnak;

4. megjegyzi, hogy a Számvevőszék nem fogalmazott meg „figyelemfelhívó 
bekezdéseket” a bel- és igazságügyi ügynökségekkel kapcsolatban, a FRONTEX 
kivételével, amellyel kapcsolatban felhívta a figyelmet az együttműködő országokkal 
kötött támogatási megállapodások keretében a felszerelésekkel kapcsolatos kiadásokat 
érintő hibaszintre; tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, hogy az ügynökség 
lépéseket tett az előzetes ellenőrzések javítása érdekében, továbbá a korábbi években 
tett ajánlásokkal összhangban 2019-ben újra bevezette a visszatérítések utólagos 
ellenőrzését;

5. aggodalommal veszi tudomásul a Frontex migránsok visszafordításában való 
érintettségére vonatkozó súlyos és ismétlődő állításokat, valamint az alapvető jogok 
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megsértésére vonatkozó állításokat, amelyeket a Frontex igazgatótanácsa jelenleg 
vizsgál; tudomásul veszi, hogy az OLAF vizsgálatot indított a Frontex ellen, és hogy az 
ombudsman vizsgálatot indított a Frontex panaszkezelési mechanizmusával 
kapcsolatban az alapvető jogok állítólagos megsértésének kezelése érdekében, valamint 
a Frontex alapjogi tisztviselője szerepéről és függetlenségéről; sajnálja, hogy az alapjogi 
tisztviselő és az alapjogi megfigyelők nem rendelkeznek megfelelő személyzettel és 
forrásokkal ahhoz, hogy eleget tehessenek azon kötelezettségüknek, hogy ellenőrizzék, 
hogy az ügynökség betartja-e az alapvető jogokat;

6. üdvözli, hogy a Számvevőszék kijelentette, hogy az ügynökségek a legtöbb esetben 
korrekciós intézkedéseket hoztak a korábbi évek ellenőrzési észrevételeinek kezelése 
érdekében, és felhívja a bel- és igazságügyi ügynökségeket, hogy folytassák a 
Számvevőszék észrevételeinek nyomon követésére irányuló erőfeszítéseiket;

7. kiemeli, hogy továbbra is a közbeszerzés jelenti minden uniós decentralizált 
ügynökségnél azt a területet, ahol a legnagyobb valószínűséggel fordulnak elő hibák; 
felszólítja ezért az érintett bel- és igazságügyi ügynökségeket, azaz az Europolt és a 
CEPOL-t, hogy az alkalmazandó szabályok maradéktalan betartása érdekében javítsák 
közbeszerzési eljárásaikat, és ily módon teremtsék meg a fenntartható fejlődés három – 
gazdasági, társadalmi és környezeti – pillére közötti megfelelő egyensúlyt, az 
átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
elvének tiszteletben tartása mellett, valamint az eu-LISA-t, hogy javítsa munkaerő-
felvételi eljárását. emlékeztet arra, hogy a közbeszerzés mérföldkő a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend és annak fenntartható fejlődési 
céljai elérése szempontjából;

8. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék nem ellenőrizte az Európai Ügyészség 2019. évi 
beszámolóját, mivel az uniós szerv pénzügyileg még nem volt független;

9. megjegyzi, hogy az ügynökségek eredendő nehézségekkel szembesülnek, amikor 
egységes programozási dokumentumuk benyújtására kötelezik őket, miközben a 
társjogalkotók még tárgyalnak a vonatkozó jogi eszközökről, ami ahhoz a kedvezőtlen 
helyzethez vezet, hogy a költségvetési sorokat a megfelelő jogi eszközök elfogadása 
előtt bocsátják rendelkezésre; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az ügynökségekkel 
folytatott kommunikációját a jogszabályok elfogadására és a megfelelő költségvetési 
sorokra vonatkozó várható határidők jobb összehangolása érdekében; tudomásul veszi a 
Számvevőszék azon ajánlását, hogy a Bizottságnak és az ügynökségeknek 
rugalmasabban kell elosztaniuk a forrásokat, ugyanakkor hangsúlyozza a megfelelő 
jelentéstétel, az átláthatóság és az ellenőrzés fontosságát;

10. üdvözli a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatán belül folytatott együttműködést; 
felszólítja az ügynökségeket, hogy a hatékonyság javítása érdekében folytassák a 
szinergiák fejlesztését, fokozzák az együttműködést és osszák meg egymással a bevált 
gyakorlatokat;

11. sürgeti az összes bel- és igazságügyi ügynökséget, hogy hozzanak intézkedéseket az 
uniós átláthatósági szabályoknak, valamint az alapvető jogoknak és az adatvédelmi 
normáknak való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében; felszólítja őket továbbá 
arra, hogy szigorúan tartsák be a pénzügyi szabályozást és a magas szintű irányítási 
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normákat;

12. hangsúlyozza, hogy valamennyi ügynökség irányító testületében biztosítani kell a 
nemek közötti megfelelő egyensúlyt; felszólítja az érintett ügynökségeket, hogy 
sürgősen foglalkozzanak ezzel a kérdéssel; felhívja az összes bel- és igazságügyi 
ügynökséget, hogy munkaerő-felvételi politikájukban mozdítsák elő és biztosítsák a 
sokszínűséget; sürgeti a bel- és igazságügyi ügynökségeket, hogy dolgozzanak ki belső 
politikákat és gyakorlatokat az inkluzivitás és a sokféleség biztosítása, valamint a 
megkülönböztetés minden formájának megelőzése érdekében; felkéri a 
Számvevőszéket, hogy jövőbeli jelentéseiben rendszeresen számoljon be erről; sürgeti a 
bel- és igazságügyi ügynökségeket, hogy a szervezeten belül vezessenek be egyértelmű 
zaklatásellenes szabályzatot, az ilyen jellegű magatartási formák megelőzése és 
határozott elítélése érdekében; hangsúlyozza az egyes uniós ügynökségeken belüli 
magas személyzeti fluktuáció káros hatását; humánerőforrás- és szociális politikák 
végrehajtására szólít fel a fluktuáció mérséklése érdekében; felszólít arra, hogy 
orvosolják a külső munkaerő-felvételtől való függőséget; tudomásul veszi a Bíróság 
előtt folyamatban lévő ügyet1;

13. felhívja a bel- és igazságügyi ügynökségeket, hogy átfogó üzleti folyamataikban vegyék 
figyelembe a fenntarthatóságot az ügynökségek környezeti teljesítményének javítása 
érdekében, és megfelelően számoljanak be az erre vonatkozó intézkedésekről és elért 
eredményekről;

14. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az uniós ügynökségek eljárásainak digitalizációját; 
hangsúlyozza, hogy el kell kerülni azt, hogy digitális szakadék alakuljon ki az 
ügynökségek között; felhívja azonban a figyelmet arra, hogy minden szükséges 
intézkedést meg kell tenni a kezelt információk online biztonságát fenyegető 
kockázatok elkerülése érdekében.

1 A C-948/19. sz., Manpower Lit ügy.
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