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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. subliniază că Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „EASO” 
sau „Biroul”) contribuie la îmbunătățirea cooperării practice între statele membre în 
materie de azil în Europa, asistă statele membre în îndeplinirea obligațiilor care le 
revin și acționează ca centru de expertiză în materie de azil;

2. reamintește neregulile din cadrul EASO semnalate în 2017 de Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) și recomandările de acțiune disciplinară adresate de OLAF 
Consiliului de administrație al EASO, decizia Consiliului de administrație al EASO 
din 6 iunie 2018 de a-l demite din funcție pe directorul executiv, cu efect imediat, 
desemnarea unui director executiv interimar la 6 iunie 2018 și numirea unui nou 
director executiv la 16 iunie 2019; 

3. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat legale și regulate, sub toate 
aspectele lor semnificative, operațiunile subiacente conturilor anuale ale EASO pentru 
exercițiul financiar 2018 și că situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este corect 
prezentată; subliniază totuși că Curtea a emis o opinie de audit („favorabilă”) cu 
rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea plăților; ia act de explicația Curții 
potrivit căreia opinia cu rezerve a fost emisă deoarece situația nesatisfăcătoare 
raportată în 2017 cu privire la guvernanță și mecanismele de control intern ale 
Biroului nu se îmbunătățește decât lent, ea fiind reflectată de o altă procedură ilegală 
importantă de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum și în legătură cu 
legalitatea și regularitatea operațiunilor;

4. ia act de faptul că bugetul EASO a crescut substanțial, de la 79 de milioane EUR la 98 
de milioane EUR (+ 24 %), în timp ce personalul a crescut doar de la 200 la 207 
(+ 3,5 %); este preocupat de faptul că Curtea a constatat absența unei rezerve pentru 
cheltuieli neprevăzute în bugetul EASO care să permită să acopere nevoile 
operaționale neprevăzute și urgente; invită Biroul să remedieze această situație 
consultându-se cu autoritățile bugetare și cu Comisia, în special având în vedere 
natura activității operaționale a EASO;

5. este îngrijorat de faptul că, potrivit Curții, situația resurselor umane în cadrul Biroului 
s-a deteriorat exponențial de la sfârșitul anului 2017 și că majoritatea posturilor 
vacante, în special cele de manageri în cadrul serviciilor administrative, nu erau încă 
ocupate la sfârșitul anului 2018;

6. regretă că EASO face apel la un număr mare de lucrători interimari pentru a compensa 
lipsa experților naționali detașați pe care statele membre trebuie să îi trimită în temeiul 
Regulamentului privind EASO; încurajează Biroul să dea curs recomandării Curții de 
a analiza, împreună cu autoritățile bugetare, eficiența din punctul de vedere al 
costurilor a personalului extern în raport cu personalul statutar și să se asigure de 
respectarea deplină a cadrului juridic aplicabil, în special în ceea ce privește condițiile 
de muncă; consideră, în orice caz, că personalul EASO ar trebui să fie mai numeros 
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pentru a permite Biroului să își îndeplinească sarcinile; salută, în acest sens, planul de 
recrutare ambițios pus în aplicare între timp și impactul său pozitiv asupra ocupării 
posturilor vacante; 

7. regretă constatarea Curții conform căreia respectarea de către Oficiu a obiectivului de 
reducere cu 5 % a personalului a condus la deficite în domeniul serviciilor IT în 
Grecia și în Italia; ia act cu îngrijorare de faptul că Biroul recurge la contracte de 
servicii pentru a furniza servicii IT și alte servicii de consultanță care au fost formulate 
într-un mod care ar putea implica numirea unor lucrători interimari în locul furnizării 
unor servicii sau produse clar definite; recunoaște că natura activităților Biroului face 
dificilă anticiparea calendarului și a duratei contractelor relevante, dar solicită EASO 
să se asigure că contractele sunt formulate în așa fel încât să se evite orice confuzie 
între contractarea de servicii IT și angajarea de lucrători interimari;

8. ia act de răspunsurile EASO la observațiile Curții și de eforturile depuse pentru a da 
curs acestora în cadrul mandatului noului director executiv, printre altele, acordând 
prioritate încheierii de acorduri de găzduire cu Italia, Grecia și Cipru, prin creșterea 
transparenței procedurilor de recrutare și prin consolidarea funcției juridice în cursul 
anului 2019; 

9. recunoaște eforturile depuse de Oficiu pentru reformarea guvernanței sale prin Planul 
de acțiune privind guvernanța al EASO, aprobat de Consiliul de administrație în 2018; 
ia act de faptul că aproximativ jumătate dintre măsurile de remediere lansate de 
conducerea Biroului trebuie încă finalizate; salută în special măsurile de remediere 
puse în aplicare în ceea ce privește standardele de control intern; solicită EASO să își 
îmbunătățească în continuare procesele de control intern, acordând o atenție deosebită 
introducerii unei „politici a posturilor sensibile”, inclusiv o reducere a mecanismelor 
de control și a mobilității personalului pentru a gestiona mai bine riscurile asociate 
funcțiilor sensibile.


