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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 význam Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „EASO“) 
pre rozvoj spoločného európskeho azylového systému a zdôrazňuje jeho pozitívny 
prínos k zlepšeniu praktickej spolupráce členských štátov v oblasti azylu v Európe a to, 
že pomáha členským štátom pri plnení ich povinností týkajúcich sa ochrany ľudí 
v núdzi a pôsobí ako centrum odborných znalostí v oblasti azylu;

2. upozorňuje, že Dvor audítorov vydal stanovisko s výhradami k zákonnosti a správnosti 
platieb súvisiacich s účtovnou závierkou EASO za rozpočtový rok 2019; berie 
na vedomie vysvetlenie Dvora audítorov, že stanovisko s výhradami bolo vydané 
v súvislosti s platbami v hodnote 13,8 milióna EUR uskutočnenými v rámci 
nesprávnych postupov začatých v rokoch 2016 – 2018 a platieb v hodnote 111 304 EUR 
spojených s výberovým konaním pre odborných konzultantov bez informácií, ktoré by 
umožnili riadny audítorský záznam, a že tieto sumy predstavujú 14,6 % všetkých 
platieb, ktoré EASO uhradil v roku 2019; berie na vedomie, že EASO vykonal v roku 
2019 nápravné opatrenia s cieľom riešiť nezrovnalosti;

3. víta skutočnosť, že EASO od roku 2018 vynakladá značné úsilie na zlepšenie svojich 
systémov vnútornej kontroly a dosiahol významný pokrok pri zlepšovaní svojich 
procesov riadenia, okrem iného obnovením vnútornej právnej služby v roku 2019, 
zriadením novej služby vnútornej kontroly a kontroly ex-post, prijatím nápravných 
opatrení na predchádzanie oneskoreným platbám a zavedením „politiky citlivých 
pracovných miest“;

4. poznamenáva, že napriek značnému náboru pracovníkov v roku 2019 nie je situácia 
v oblasti ľudských zdrojov úradu EASO ešte stále úplne vyriešená; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EASO naďalej využíva služby dočasných 
pracovníkov, čím kompenzuje nedostatok vyslaných národných expertov; vyzýva 
členské štáty, aby si v tejto súvislosti plnili svoje povinnosti; berie na vedomie 
prebiehajúce konanie pred Súdnym dvorom EÚ v súvislosti s využívaním dočasných 
pracovníkov, ktoré sa zaoberá niekoľkými otázkami týkajúcimi sa uplatňovania 
smernice 2008/104/ES o dočasných agentúrnych pracovníkoch1. 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008.


