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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește rolul important al agențiilor din domeniul JAI și al Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor (AEPD), care desfășoară sarcini de monitorizare, operaționale, 
analitice sau administrative, în sprijinirea și consilierea instituțiilor și organelor Uniunii 
și a statelor membre în domeniile drepturilor fundamentale, securității și justiției; 
reiterează că este necesar să se garanteze furnizarea de sprijin financiar adecvat 
agențiilor din domeniul JAI și Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD), 
pentru ca acestea să își îndeplinească mandatul în condiții de transparență totală și cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că, în ansamblu, auditul cu 
privire la conturile anuale ale agențiilor pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 
și cu privire la operațiunile de venituri și plăți subiacente acestor conturi a confirmat 
rezultatele pozitive raportate în anii precedenți și că a certificat legalitatea și 
regularitatea conturilor anuale ale tuturor agențiilor JAI și veniturile subiacente acestor 
conturi pentru exercițiul care s-a încheiat la 31 decembrie 2019;

3. subliniază constatarea Curții potrivit căreia plățile subiacente conturilor au fost 
conforme cu legile și reglementările în vigoare în cazul tuturor agențiilor, cu excepția 
EASO, pentru care a fost emisă o opinie cu rezerve din cauza neregulilor legate de 
procedurile de achiziții publice și plățile aferente; este dezamăgit de faptul că legalitatea 
și regularitatea plăților s-au îmbunătățit doar cu puțin în 2019; regretă că, din nou, au 
existat plăți neconforme cu reglementările, reprezentând 14,6 % din valoarea tuturor 
plăților efectuate de EASO în 2019; constată că directoarea executivă care a fost numită 
în luna iunie 2019 ia măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea EASO și dă dovadă de un 
puternic angajament față de abordarea, cu prioritate, a deficiențelor organizatorice din 
cadrul EASO; salută îmbunătățirile aduse de noua conducere, astfel cum au fost 
recunoscute și de Curte; îndeamnă EASO să mențină acest angajament și să prezinte 
periodic rapoarte Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne;

4. ia act de faptul că Curtea nu a inclus paragrafe „de evidențiere a unor aspecte” în ceea 
ce privește agențiile JAI, cu excepția FRONTEX, în cazul căreia Curtea a atras atenția 
asupra nivelului de eroare legat de cheltuielile cu echipamentele în contextul acordurilor 
de grant încheiate cu țările cooperante; ia act de observația Curții potrivit căreia Agenția 
a luat măsuri pentru îmbunătățirea verificărilor ex ante și a reintrodus în 2019 verificări 
ex post privind rambursările, în conformitate cu recomandările formulate în anii 
precedenți;

5. ia act cu îngrijorare de acuzațiile grave și repetate cum că FRONTEX ar fi implicat în 
acțiuni de returnare forțată a migranților și că ar încălca drepturile fundamentale, 
acuzații care sunt în prezent investigate de Consiliul de administrație al FRONTEX; ia 
act de faptul că OLAF a inițiat o anchetă cu privire la Frontex și că Ombudsmanul a 
lansat o anchetă privind mecanismul Frontex de soluționare a plângerilor, care tratează 
presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale, precum și rolul și independența 
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„ofițerului pentru drepturile fundamentale” al Frontex; regretă că ofițerul pentru 
drepturile fundamentale și observatorii pentru drepturile fundamentale nu au la 
dispoziție suficient personal și resurse necesare pentru a se conforma obligației de a 
monitoriza respectarea drepturilor fundamentale de către Agenție;

6. salută faptul că Curtea a declarat că, în majoritatea cazurilor, agențiile au întreprins 
acțiuni corective pentru a răspunde observațiilor de audit din anii anteriori și invită 
agențiile JAI să își continue eforturile pentru a da curs observațiilor Curții;

7. subliniază că achizițiile publice continuă să fie principalul domeniu expus la erori în 
cazul tuturor agențiilor descentralizate ale Uniunii; solicită, prin urmare, agențiilor JAI 
în cauză, și anume Europol și CEPOL, să își îmbunătățească procedurile de achiziții 
publice pentru a asigura respectarea deplină a normelor aplicabile și, prin urmare, să 
respecte echilibrul dintre cei trei piloni ai dezvoltării durabile - economic, social și de 
mediu, respectând totodată principiile transparenței, proporționalității, egalității de 
tratament și nediscriminării, iar Agenției eu-LISA să își îmbunătățească procedura de 
recrutare; reamintește că achizițiile publice reprezintă o etapă importantă pentru 
realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor sale de dezvoltare 
durabilă;

8. constată că Curtea nu a auditat conturile Parchetului European (EPPO) aferente 
exercițiului 2019, întrucât acest organ european nu era încă autonom din punct de 
vedere financiar;

9. ia act de dificultatea inerentă cu care se confruntă agențiile atunci când trebuie să își 
prezinte documentul unic de programare, în timp ce instrumentele juridice relevante 
sunt încă în curs de negociere între colegiuitori, ceea ce dă naștere la o situație 
nesatisfăcătoare în care liniile bugetare sunt prezentate înainte de adoptarea 
instrumentelor juridice corespunzătoare; invită Comisia să își îmbunătățească 
comunicarea cu agențiile pentru a raționaliza mai bine termenele preconizate pentru 
adoptarea legislației și a liniilor bugetare corespunzătoare; ia act de recomandarea Curții 
potrivit căreia Comisiei și agențiilor ar trebui să li se aloce resurse într-un mod mai 
flexibil, subliniind, în același timp, importanța obligațiilor legate de o raportare 
adecvată, transparență și audit;

10. salută cooperarea în cadrul Rețelei agențiilor JAI;  invită agențiile să dezvolte în 
continuare sinergii și să intensifice cooperarea și schimbul de bune practici în vederea 
îmbunătățirii eficienței;

11. îndeamnă toate agențiile JAI să ia măsuri pentru a asigura respectarea deplină a 
normelor Uniunii în materie de transparență, precum și a drepturilor fundamentale și a 
standardelor de protecție a datelor; îndeamnă agențiile să respecte în mod riguros 
reglementările financiare și standardele ridicate de gestionare;

12. subliniază importanța asigurării unui echilibru adecvat între femei și bărbați în toate 
organele de conducere ale agențiilor; invită agențiile în cauză să abordeze de urgență 
această problemă; solicită tuturor agențiilor JAI să promoveze și să asigure diversitatea 
în politica lor de recrutare; îndeamnă toate agențiile JAI să elaboreze politici și practici 
interne pentru a asigura incluziunea și diversitatea și pentru a preveni orice tip de 
discriminare; invită Curtea să informeze în mod sistematic cu privire la aceasta în 
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rapoartele sale viitoare; îndeamnă toate agențiile JAI să pună în aplicare o politică clară 
de combatere a hărțuirii, pentru a preveni și a condamna ferm acest tip de comportament 
în cadrul organizațiilor lor; subliniază efectul negativ al ratei ridicate de rotație a 
personalului în cadrul unora dintre agențiile Uniunii; solicită să se pună în aplicare 
politici de resurse umane și sociale pentru a se remedia acest neajuns; solicită să se 
remedieze problema dependenței de recrutarea externă; ia act de cauza pendinte în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene1;

13. solicită tuturor agențiilor JAI să țină seama de sustenabilitate în procesele lor 
operaționale globale, pentru a îmbunătăți performanța de mediu a agențiilor, și să 
informeze în mod corespunzător despre măsurile puse în aplicare și progresele 
înregistrate;

14. subliniază importanța creșterii gradului de digitalizare a procedurilor în cadrul agențiilor 
Uniunii; subliniază necesitatea de a evita un decalaj digital între agenții; atrage totuși 
atenția că trebuie luate toate măsurile de securitate necesare pentru a evita orice risc 
pentru securitatea online a informațiilor prelucrate.

1 C-948/19 Manpower Lit.
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