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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 módosításokat:

1. általános elégedettségét fejezi ki a hatáskörébe tartozó nyolc, operatív, elemző vagy 
irányítási feladatokat ellátó decentralizált ügynökség (a CEPOL, az EASO, az 
EMCDDA, az eu-LISA, az Eurojust, az Europol, az FRA és a Frontex) munkájával 
kapcsolatban, amellyel támogatást nyújtanak az uniós intézmények és tagállamok 
számára a szakpolitikák végrehajtásához a bel- és igazságügy terén, továbbá 
költségvetéseik végrehajtásának módjával kapcsolatban;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék igazolta valamennyi bel- és igazságügyi ügynökség éves 
beszámolójának, valamint az e beszámolók alapjául szolgáló bevételek jogszerűségét és 
szabályszerűségét a 2018. december 31-én lezárt év tekintetében; 

3. megjegyzi, 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; megjegyzi, hogy még 2018 végén is folyamatban voltak 
azok a korrekciós intézkedések, amelyeket az EASO a Számvevőszék 2017-es évre 
vonatkozó, irányítási és belsőkontroll-rendszerek kapcsán megfogalmazott 
megállapításaira válaszul indított; külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 2017-ben 
meghirdetett álláshelyek többsége 2018 végén még mindig betöltetlen volt; megjegyzi, 
hogy a Számvevőszék horizontális tendenciát állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben foglalkoztatott külső személyzet alkalmazása 
terén; kéri, hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-felvételtől való függőséget ezen a 
fontos területen; sajnálatosnak tartja, hogy a kifizetések jogszerűsége és 
szabályszerűsége a vezetőség részéről tanúsított kellő figyelem hiánya miatt csak lassú 
ütemben javult 2018-ban; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy súlyos eljárási 
hiányosságokból adódóan az EASO egyik, 2018-ban lefolytatott jelentős (50 millió 
eurós) közbeszerzési eljárása is szabálytalan volt; elismeri, hogy az új ügyvezető 
igazgató már tett lépéseket az EASO irányításának javítása érdekében, és szilárd 
elkötelezettséget tanúsít az EASO-n belüli szervezeti hiányosságok – kiemelt 
feladatként megvalósítandó – felszámolása iránt; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bel- és igazságügyi ügynökségekkel kapcsolatban – a 
Frontex kivételével – nincsenek „figyelemfelhívó bekezdések”; megjegyzi, hogy a 
Frontex megfelelő előzetes kontrollok nélkül visszatérített 60 millió EUR összegű, 
eszközökkel kapcsolatos kiadást; hangsúlyozza, hogy ha a ráfordításokat indokoltságuk 
előzetes ellenőrzése nélkül térítik vissza, azzal az előzetes kontrollok hiábavalókká 
válnak; megjegyzi továbbá, hogy a Frontex nem végzett utólagos ellenőrzéseket annak 
érdekében, hogy ellensúlyozza előzetes eljárásának hiányosságait; úgy véli, hogy ez az 
eljárás problematikus, különösen annak fényében, hogy költségvetése az elkövetkező 
években számottevően nőni fog; sürgeti a Frontexet, hogy vizsgálja felül az 
eszközökkel kapcsolatos kiadásokra alkalmazott finanszírozási rendszerét, és jelentősen 
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erősítse meg belső kontrolljait annak szavatolása érdekében, hogy a ténylegesen 
felmerült kiadások kerüljenek visszatérítésre; 

5. megjegyzi, hogy továbbra is a közbeszerzések jelentik minden uniós decentralizált 
ügynökségnél – köztük a bel- és igazságügy terén működő ügynökségek esetében is – 
azt a területet, ahol a legvalószínűbb a hibák előfordulása; kiemeli különösen a 
szerződések időbeli hatályának jogtalan meghosszabbítását, a keret- és egyedi 
szerződések közötti pénzügyi következetlenségeket, az egyes szerződő felektől való 
túlzott függést, valamint a tárgyalásos közbeszerzési eljárások indokolatlan 
alkalmazását; hangsúlyozza, hogy mivel az ügynökségek közforrásoktól függnek, a 
közbeszerzés irányítását érintő bármely hiányosságnak végső soron az ügynökségek 
hatékonysága és célkitűzéseik megvalósítása látja kárát; felszólítja ezért az érintett bel- 
és igazságügyi ügynökségeket, nevezetesen a CEPOL-t, az EASO-t, az EMCDDA-t, az 
eu-LISA-t, az Eurojustot, az Europolt és a Frontexet, hogy az alkalmazandó szabályok 
betartása érdekében javítsák közbeszerzési eljárásaikat, és ezáltal – az átláthatóság, az 
arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben 
tartása mellett – a gazdaságilag legelőnyösebb beszerzéseket hajtsák végre.


