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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. zdôrazňuje dôležitú úlohu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej 
len „agentúra“), ktorá sa bežne označuje ako Frontex, v oblasti podpory, koordinácie 
a rozvoja európskeho integrovaného riadenia hraníc pri plnom dodržiavaní základných 
práv;

2. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 
agentúry za rozpočtový rok 2019 sú zákonné a správne zo všetkých významných 
hľadísk a že finančná situácia agentúry k 31. decembru 2019 je náležite vyjadrená; 

3. víta zistenie Dvora audítorov, že zjednodušený systém financovania, ktorý sa uplatňuje 
od začiatku roka 2018 a ktorý sa vzťahuje na využívanie ľudských zdrojov, podľa 
všetkého prispieva k zníženiu administratívnej záťaže, väčšiemu zjednodušeniu a 
lepšiemu monitorovaniu grantov; vyjadruje však poľutovanie nad zistením Dvora 
audítorov, že úhrady výdavkov súvisiacich s vybavením (približne 35 % operačných 
výdavkov agentúry v roku 2018 vo výške 64 miliónov EUR) sú stále založené na 
skutočných nákladoch a ako také sú náchylnejšie na chyby, a že zámer prejsť na systém 
založený na jednotkových nákladoch na uhrádzanie tohto druhu nákladov bol doteraz vo 
svojej súčasnej podobe neúspešný; berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že 
agentúra podnikla kroky na zlepšenie kontrol ex ante a že v roku 2019 opätovne 
zaviedla následné overovanie úhrad v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov;

4. vzhľadom na vážne a opakované obvinenia z účasti agentúry na vracania migrantov na 
vonkajších hraniciach a porušovania základných práv sa domnieva, že agentúra musí 
posilniť vnútorné postupy oznamovania a čo je najdôležitejšie, musí vytvoriť kultúru 
oznamovateľov a prostredie, v ktorom sa obavy skutočne oznamujú, aby sa znížili riziká 
poškodenia dobrej povesti agentúry a Únie ako celku; trvá na tom, aby agentúra 
urýchlene prijala 40 členov monitorovacej skupiny pre základné práva, ako sa vyžaduje 
v článku 110 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/1896; vyzýva agentúru, aby vytvorila 
pravidelný mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude informovať poslancov 
Parlamentu o prebiehajúcich operáciách vrátane závažných incidentov a iných správ o 
násilí a nedodržiavaní základných práv na vonkajších hraniciach;


