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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня значението на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището („EASO“) за развитието на общата европейска система за убежище и 
подчертава положителния принос на EASO за задълбочаването на практическото 
сътрудничество между държавите членки в областта на убежището в Европа и за 
оказването на съдействие на държавите членки в изпълнението на задълженията 
им по отношение на предоставянето на закрила на нуждаещите се лица, както и 
ролята ѝ на център за експертен опит по въпросите на убежището;

2. посочва, че Палатата е изразила одитно становище с резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите на EASO плащания 
за финансовата 2019 година; отбелязва обяснението на Палатата, че становището 
с резерви е изразено във връзка с плащания на стойност 13,8 милиона евро, 
извършени в рамките на нередовни процедури, които са започнали през периода 
2016 – 2018 г., и плащания на стойност 111 304 EUR, свързани с процедура за 
подбор на експертни консултанти, при която няма достатъчно информация, за да 
се осигури подходяща одитна следа, и че тези суми представляват 14,6% от 
всички плащания, извършени от EASO през 2019 г.; отбелязва, че през 2019 г. 
EASO е изпълнила корективни действия за отстраняване на нередностите;

3. приветства факта, че от 2018 г. насам EASO е положила значителни усилия за 
подобряване на системите си за вътрешен контрол и е постигнала значителен 
напредък в подобряването на процесите си на управление, наред с другото, чрез 
възстановяването през 2019 г. на вътрешна правна служба, чрез създаването на 
нова служба за вътрешен и последващ контрол, чрез предприемането на 
корективни мерки за предотвратяване на забавените плащания и чрез 
въвеждането на „политика за чувствителните длъжности“;

4. отбелязва, че въпреки наемането на значителен брой служители през 2019 г., 
положението с човешките ресурси на EASO все още не е напълно решено; 

5. изразява съжаление, че EASO продължава да разчита на временни работници, за 
да компенсира липсата на командировани национални експерти; призовава 
държавите членки да изпълняват задълженията си в това отношение; отбелязва 
висящото дело пред Съда на ЕС във връзка с използването на временни 
работници, в което се разглеждат няколко въпроса относно прилагането на 
Директива № 2008/104/ЕО относно наетите чрез агенции за временна заетост 
служители1. 

1 Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.


