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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. pripomína dôležitú úlohu agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (agentúry v 
oblasti SVV) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), ktorí 
vykonávajú monitorovacie, operačné, analytické alebo riadiace úlohy pri podpore a 
poskytovaní poradenstva inštitúciám a orgánom Únie a členským štátom v oblasti 
základných práv, bezpečnosti a spravodlivosti; opakuje, že treba zabezpečiť primeranú 
finančnú podporu agentúr v oblasti SVV a európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov, aby mohli svoje mandáty plniť úplne transparentne a v úplnom súlade so 
základnými právami;

2. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyhlásil, že celkovo sa pri audite ročných účtovných 
závierok agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2019 a príslušných príjmov a platieb 
potvrdili pozitívne výsledky vykázané v predchádzajúcich rokoch, ako aj to, že Dvor 
audítorov potvrdil zákonnosť a správnosť ročnej účtovnej závierky všetkých agentúr v 
oblasti SVV a príjmov súvisiacich s týmito účtovnými závierkami za rok, ktorý sa 
skončil 31. decembra 2019;

3. zdôrazňuje zistenie Dvora audítorov, že platby súvisiace s účtovnými závierkami boli 
zákonné a správne v prípade všetkých agentúr okrem úradu EASO, v súvislosti s 
ktorým bol vydaný výrok s výhradou z dôvodu nezrovnalostí v postupoch verejného 
obstarávania a súvisiacich platbách; vyjadruje sklamanie nad tým, že v roku 2019 došlo 
len k pomalému zlepšeniu zákonnosti a správnosti platieb; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že sa opäť vyskytli neoprávnené platby, a to vo výške 14,6 % hodnoty všetkých 
platieb vykonaných úradom EASO v roku 2019; berie na vedomie, že výkonná 
riaditeľka, ktorá bola vymenovaná v júni 2019, prijíma opatrenia na zlepšenie riadenia 
úradu EASO a preukazuje silné odhodlanie prioritne riešiť organizačné nedostatky v 
úrade; víta zlepšenia, ktoré vykonalo nové vedenie a ktoré uznal aj Dvor audítorov; 
naliehavo vyzýva úrad EASO, aby si zachoval toto odhodlanie a pravidelne informoval 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci;

4. poznamenáva, že Dvor audítorov nevydal „zdôraznenia skutočností“ v súvislosti s 
agentúrami v oblasti SVV s výnimkou agentúry FRONTEX, ktorú Dvor audítorov 
upozornil na chybovosť týkajúcu sa výdavkov na vybavenie v kontexte dohôd o grante 
so spolupracujúcimi krajinami; berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že 
agentúra v roku 2019 prijala opatrenia na zlepšenie ex ante overovania a opätovne 
zaviedla ex post overovanie úhrad v súlade s odporúčaniami z predchádzajúcich rokov;

5. so znepokojením berie na vedomie vážne a opakované obvinenia z účasti agentúry 
FRONTEX na zavracaní migrantov a obvinenia z porušovania základných práv, ktoré v 
súčasnosti vyšetruje správna rada agentúry FRONTEX; berie na vedomie, že úrad 
OLAF začal vyšetrovanie agentúry FRONTEX a že ombudsmanka začala preskúmanie 
mechanizmu agentúry FRONTEX na vybavovanie sťažností s cieľom riešiť údajné 
porušenia základných práv, ako aj úlohu a nezávislosť úradníka agentúry FRONTEX 
pre základné práva; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom primeraného personálu a 
zdrojov pre úradníka pre základné práva a členov monitorovacej skupiny pre základné 
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práva, aby si plnili svoju povinnosť monitorovať dodržiavanie základných práv zo 
strany agentúry;

6. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že agentúry vo väčšine prípadov prijali nápravné 
opatrenia na riešenie pripomienok auditu z predchádzajúcich rokov, a vyzýva agentúry 
v oblasti SVV, aby pokračovali vo svojom úsilí zaoberať sa pripomienkami Dvora 
audítorov;

7. zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je u všetkých decentralizovaných agentúr Únie aj 
naďalej oblasťou, v ktorej sa zvykne vyskytovať najviac chýb; vyzýva preto príslušné 
agentúry v oblasti SVV, t. j. Europol a CEPOL, aby zlepšili postupy verejného 
obstarávania s cieľom zabezpečiť úplný súlad s platnými pravidlami a vďaka tomu 
dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi troma piliermi udržateľného rozvoja – 
hospodárskym, sociálnym a environmentálnym, a to pri dodržiavaní zásad 
transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, a 
agentúru eu-LISA, aby zlepšila postupy prijímania zamestnancov; pripomína, že verejné 
obstarávanie je míľnikom na splnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a jej cieľov 
udržateľného rozvoja;

8. berie na vedomie, že Dvor audítorov nevykonal audit účtovnej závierky Európskej 
prokuratúry za rok 2019, pretože tento orgán EÚ ešte nebol finančne nezávislý;

9. berie na vedomie prirodzené ťažkosti, s ktorými sa agentúry stretávajú, keď sú povinné 
predložiť svoj jednotný programový dokument, pričom spoluzákonodarcovia ešte stále 
rokujú o príslušných právnych nástrojoch, čo vedie k neuspokojivej situácii, keď sa 
rozpočtové riadky sprístupnia pred prijatím príslušných právnych nástrojov; vyzýva 
Komisiu, aby zlepšila svoju komunikáciu s agentúrami s cieľom lepšie zladiť očakávané 
harmonogramy prijímania právnych predpisov a príslušné rozpočtové riadky; berie na 
vedomie odporúčanie Dvora audítorov, že Komisia a agentúry by mali zdroje 
prideľovať flexibilnejšie, pričom zdôrazňuje význam náležitého podávania správ, 
transparentnosti a auditu;

10. víta spoluprácu v rámci siete agentúr v oblasti SVV; vyzýva agentúry, aby naďalej 
rozvíjali synergie, posilňovali spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi sebou 
s cieľom zlepšiť efektívnosť;

11. naliehavo vyzýva všetky agentúry v oblasti SVV, aby prijali opatrenia na zabezpečenie 
úplného súladu s pravidlami transparentnosti Únie, ako aj so základnými právami a 
normami v oblasti ochrany údajov; a vyzýva ich, aby dodržiavali nariadenie o 
rozpočtových pravidlách a prísne normy riadenia;

12. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primeranú rodovú rovnováhu v riadiacich 
orgánoch všetkých agentúr; vyzýva príslušné agentúry, aby sa touto otázkou čo najskôr 
zaoberali; vyzýva všetky agentúry v oblasti SVV, aby vo svojej politike prijímania 
zamestnancov podporovali a zabezpečovali rozmanitosť; naliehavo vyzýva všetky 
agentúry v oblasti SVV, aby vypracovali vnútorné politiky a postupy s cieľom 
zabezpečiť inkluzívnosť a rozmanitosť a zabrániť akémukoľvek druhu diskriminácie; 
vyzýva Dvor audítorov, aby o tom systematicky informoval vo svojich budúcich 
správach; naliehavo vyzýva všetky agentúry v oblasti SVV, aby zaviedli jasnú politiku 
proti obťažovaniu s cieľom predchádzať takémuto správaniu v rámci svojich organizácií 
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a dôrazne ho odsúdiť; upozorňuje na škodlivý účinok vysokej fluktuácie zamestnancov 
agentúr Európskej únie; požaduje prijatie politiky ľudských zdrojov a sociálnych politík 
na jej nápravu; požaduje riešenie problému závislosti od externých zamestnancov; berie 
na vedomie konanie prebiehajúce na Súdnom dvore1;

13. vyzýva všetky agentúry v oblasti SVV, aby vo svojich celkových prevádzkových 
procesoch zohľadňovali udržateľnosť s cieľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť 
agentúr a aby riadne informovali o opatreniach a pokroku v tejto oblasti;

14. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť digitalizáciu postupov v rámci agentúr Únie; 
zdôrazňuje, že treba predísť digitálnej priepasti medzi agentúrami; upozorňuje však na 
potrebu prijať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie akýmkoľvek rizikám pre 
online bezpečnosť spracúvaných informácií.

1 Vec C-948/19 Manpower Lit.
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