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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. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) е сертифицирала 
законосъобразността и редовността на годишните отчети на всички агенции в 
областта на ПВР, както и приходите, свързани с тези отчети, за годината, 
приключила на 31 декември 2019 г.; 

2. отбелязва, че Палатата е установила, че свързаните с отчетите плащания са 
законосъобразни и редовни за всички агенции с изключение на Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за която е изразено 
становище с резерви поради нередности във връзка с процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и свързаните с тях плащания; изразява разочарование, че 
законосъобразността и редовността на плащанията са се подобрили, но само с 
бавен темп през 2019 г.; изразява съжаление, че отново са налице нередовни 
плащания, представляващи 14,6% от стойността на всички плащания, извършени от 
EASO през 2019 г. ; признава, че изпълнителният директор предприема действия 
за подобряване на управлението на EASO;

3. отбелязва, че Палатата не е разгледала „акцента върху този въпрос“ по отношение 
на агенциите в областта на ПВР, с изключение на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (FRONTEX), за която Палатата е обърнала внимание 
на нивото на грешки, свързани с разходите за оборудване, в контекста на 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства със сътрудничещите 
държави; изразява загриженост относно сериозните и повтарящи се твърдения за 
участие на FRONTEX в отблъсквания и нарушения на основните права;

4. отбелязва, че обществените поръчки продължават да бъдат основната област, 
която е податлива на грешки, по отношение на всички децентрализирани агенции 
на Съюза; поради това призовава въпросните агенции в областта на ПВР, т.е. 
Европол и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL), да подобрят процедурите си за възлагане на 
обществени поръчки с оглед на спазването на приложимите правила и в резултат 
на това постигането на икономически най-изгодните покупки, като същевременно 
спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и 
недискриминация, и призовава Агенцията на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни информационни системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) да подобри процедурите си за 
набиране на персонал.


