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Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil 
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje 
proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. 
(2019/2096(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog 
potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Ured treba 
dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0063/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 
1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 
283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) 

1 SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
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3 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.



br. 966/20121, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. 
svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil2, a posebno njezin članak 
36.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća3, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o 
Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog 
parlamenta i Vijeća4, a posebno njezin članak 105.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje 
poslove,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1. daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje 
proračuna Ureda za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 
proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i 
Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).
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2 SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
3 SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
4 SL L 122, 10.5.2019., str. 1.



2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene 
dokumentacije Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. 
(2019/2096(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog 
potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Ured treba 
dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0063/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 
1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 
283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) 
br. 966/20124, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. 
svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil5, a posebno njezin članak 
36.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća6, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UUFEU-a i Ugovora o 
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Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog 
parlamenta i Vijeća1, a posebno njezin članak 105.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje 
poslove,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1. odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog potpornog ureda za 
azil za financijsku godinu 2018..;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europskog 
potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u 
Službenom listu Europske unije (serija L).

1 SL L 122, 10.5.2019., str. 1.



3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su 
sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za 
azil za financijsku godinu 2018. (2019/2096(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog 
potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje 
poslove,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

A. budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima1 Europskog potpornog ureda za 
azil („Ured”) za financijsku godinu 2018. njegov konačni proračun iznosio 
97 665 322 EUR, što je povećanje od 12,52 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se 
to povećanje odnosilo na poticanje operativnih aktivnosti; budući da se proračun Ureda 
uglavnom financira iz proračuna Unije2;

B. budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. 
(„izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja 
računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te ističe da je prikupio dovoljno 
revizijskih dokaza o zakonitosti i pravilnosti prihoda na kojima se temelji 
računovodstvena dokumentacija; budući, međutim, da je Revizorski sud izdao osnovu 
za uvjetno mišljenje o nalazima Suda za financijske godine 2016. i 2017. o zakonitosti i 
pravilnosti plaćanja; budući da, uz iznimku učinaka financijskih godina 2016. i 2017., 
Revizorski sud smatra da su plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom 
za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. u svim značajnim aspektima zakonita i 
pravilna;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2017.

1. prima na znanje odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju 
dužnosti bivšeg izvršnog direktora s trenutačnim učinkom; prima na znanje imenovanje 
privremenog izvršnog direktora od 6. lipnja 2018. i imenovanje nove izvršne direktorice 
od 16. lipnja 2019.; pozdravlja izvješće o mjerama Ureda poduzetim u vezi s 
primjedbama Parlamenta za financijsku godinu 2017., a posebno o korektivnim 
mjerama koje su poduzeli upravni odbor Ureda, privremeni izvršni direktor te nova 
izvršna direktorica u cilju unapređenja upravljačke strukture i učinkovitosti Ureda, 
ponovnog uspostavljanja transparentnosti te izgradnje povjerenja; podupire i pozdravlja 
mjere navedene u akcijskom planu za upravljanje EASO-a za 2019.; prima na znanje 
pozitivnu poruku i namjeru buduće bliske suradnje koje je nova izvršna direktorica 
izrazila na javnom saslušanju 4. rujna 2019. i na saslušanju agencija pred Odborom 
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Parlamenta za proračunski nadzor 4. prosinca 2019.;

Ishod istrage koju provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

2. žali zbog nepravilnosti koje je utvrdio OLAF u vezi s kršenjem postupaka javne nabave, 
zlouporabe sredstava Unije, lošeg upravljanja, zlouporabe položaja u području ljudskih 
resursa, kršenja pravila o zaštiti podataka, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja 
prema osoblju tijekom 2017.; ponovno poziva Ured da tijelo nadležno za davanje 
razrješnice izvijesti o napretku u provedbi mjera koje je predložio OLAF; izražava 
razumijevanje za zahtjev Ureda da detaljnija izvješća podnosi u prikladnom okruženju 
zbog pitanja povjerljivosti i zaštite podataka;

3. prima na znanje odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju 
dužnosti izvršnog direktora s trenutačnim učinkom; ipak ističe da je proračun za 
financijsku godinu 2017. proveden pod nadzorom prethodne uprave Ureda; ističe da se 
izvješće odnosi na postupak davanja razrješnice za financijsku godinu 2017.; uviđa 
predanost nove izvršne direktorice da provede važne reforme kojima će se zajamčiti 
stabilno upravljanje; 

Osnova za nepovoljno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s 
računovodstvenom dokumentacijom za financijsku godinu 2017.

4. prima na znanje, s obzirom na primjedbe i zapažanja tijela nadležnog za davanje 
razrješnice u vezi s visokim stupnjem ovisnosti Ureda o dostatnim resursima, uglavnom 
o stručnjacima koje su uputile države članice, da je manjak stručnjaka zabilježen u 
državama članicama i Komisiji na različitim razinama; prima na znanje, nadalje, da je, 
kako bi se nadoknadio manjak u pogledu imenovanja i upućivanja stručnjaka od strane 
država članica, Ured počeo intenzivnije angažirati lokalno privremeno osoblje i da je 
2018. samo 26 % slučajeva upućivanja radi operativnih potreba obuhvaćalo stručnjake 
iz država članica; ističe činjenicu da bez privremenih djelatnika Ured ne bi mogao 
pružati ključnu potporu državama članicama; prima na znanje prijedlog Ureda da se 
uspostavi pričuva od 500 stručnjaka iz država članica u području azila; poziva države 
članice i Komisiju da taj prijedlog hitno ocijene i donesu odluku u vezi s njim;

Upravljanje proračunom i financijama

5. žali zbog toga što ograničeni početni godišnji proračuni i djelomični manjak sredstava 
za nepredviđene situacije u okviru proračuna Ureda za financiranje nepredviđenih hitnih 
operativnih potreba vode do proračunske nesigurnosti i otežavaju planiranje u hitnim 
situacijama; prima na znanje da Ured vodi stalan dijalog s Komisijom i proračunskim 
tijelima o svojem operativnom planiranju i raspodjeli resursa. prima na znanje da se 
Ured djelomično koristi doprinosima pridruženih zemalja kao sredstvima za 
nepredviđene situacije za operativne izdatke, posebice za suočavanje s neplaniranim 
zahtjevima za potporu država članica; poziva Ured da nastavi rješavati proračunska 
ograničenja uz savjetovanje s proračunskim tijelima i Komisijom;

6. ističe činjenicu da bi predloženi proračunski rezovi mogli ograničiti sposobnost Ureda 
da nastavi pravilno ispunjavati svoje funkcije u smislu pružanja potrebne potpore 
državama članicama, koje su mu povjerene u okviru njegova mandata; podsjeća na 
činjenicu da bi jačanje mandata Ureda i povećanje radnog opterećenja trebalo popratiti 
odgovarajućim proračunskim sredstvima;



7. pozdravlja obnovljenu strategiju suradnje zajedničkog upravnog odbora EASO-a i 
Frontexa; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje da Ured ima aktivnu ulogu u 
Mreži agencija u pogledu pojednostavnjenja zajedničkih aktivnosti kao što su natječaji 
za zapošljavanje povjerljivih savjetnika, sudjelovanje u zajedničkim postupcima nabave 
za okvirne ugovore i programi mobilnosti osoblja; snažno potiče Ured da aktivno 
nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; upućuje na preporuku 
izdanu u Tematskom izvješću Revizorskog suda o upravljanju migracijama prema kojoj 
treba osigurati komplementarnost i bolju koordiniranost između Fonda za azil, migracije 
i integraciju i Ureda; potiče Ured da radi na ideji dijeljenja resursa za zadaće koje se 
preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima;

Uspješnost

8. napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno samo 68,22 % plana radnih 
mjesta, tj. imenovano je 146 privremenih djelatnika od 214 privremenih djelatnika 
odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 155 odobrenih radnih mjesta 2017. 
godine); napominje da su, osim toga, 2018. za Ured radili 61 ugovorni djelatnik i 3 
upućena nacionalna stručnjaka; sa zadovoljstvom primjećuje da plan zapošljavanja 
Ureda predviđa 500 članova osoblja do 2020.;

9. primjećuje manjak rukovoditelja u administrativnom odjelu s obzirom na to da je četiri 
od pet rukovoditeljskih radnih mjesta bilo ili nepopunjeno ili je osoba na tom radnom 
mjestu bila privremeno razriješena dužnosti, ali prima na znanje odgovor Ureda da će 
oglas za radno mjesto načelnika Odjela za ljudske resurse i sigurnost biti objavljen u 
prvom tromjesečju 2020.; također prima na znanje da je zbog reorganizacije Ureda u 
tijeku zapošljavanje načelnika Odjela za financije i javnu nabavu i da je mjesto 
načelnika Odjela za informacijske i komunikacijske tehnologije popunjeno 2019.; 
poziva Ured da uloži dodatne napore za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, u 
suradnji s Komisijom i državama članicama, te da tijelo nadležno za davanje razrješnice 
obavještava o korektivnim mjerama poduzetim za ublažavanje tog problema;

10. sa žaljenjem primjećuje da se, prema izvješću Revizorskog suda, od kraja 2017. stanje 
ljudskih resursa u Uredu eksponencijalno pogoršalo: napominje da je do kraja 2018. 
Ured imao 216 članova osoblja, da je poslano 89 ponuda za posao i da je potpisano 60 
ugovora; prima, međutim, na znanje da je krajem 2018. još bilo nepopunjeno 78 radnih 
mjesta; izražava veliku zabrinutost da to stanje stvara znatan rizik za daljnje poslovanje 
Ureda u trenutačnom opsegu;  prima na znanje da se izvršno vodstvo obvezalo na 
transparentno i učinkovito izvršavanje plana zapošljavanja Ureda;

11. sa zabrinutošću primjećuje da su 2018. na višim rukovodećim položajima bili samo 
muškarci (devet članova), ali i da je loša rodna ravnoteža promijenjena imenovanjem 
žene na položaj izvršnog direktora 2019.; sa zadovoljstvom primjećuje da je postignuta 
dobra rodna ravnoteža u pogledu upravnog odbora (16 muškaraca i 15 žena);

12. prima na znanje prezentaciju o novom organigramu koju je 26. studenoga 2019. izvršna 
direktorica održala upravnom odboru; smatra da bi reorganizacija osoblja trebala 
pridonijeti pojačanoj unutarnjoj kontroli, jamčenju kvalitete i upravljanju rizikom te 
usklađenosti s aktivnostima koje zahtijevaju Revizorski sud i Služba za unutarnju 
reviziju Komisije;



Kadrovska politika

13. sa zabrinutošću napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo realizirano samo 
68,22 % plana radnih mjesta, odnosno da je imenovano 146 od 214 privremena 
djelatnika na radna mjesta odobrena u okviru proračuna Unije (2017. bilo je odobreno 
155 radno mjesto); napominje da su, osim toga, 2018. za Ured radili 61 ugovorni 
djelatnik i 3 upućena nacionalna stručnjaka;

14. sa zadovoljstvom prima na znanje da je, kada je riječ o rješenjima za smještaj timova za 
potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika Ureda u državama članicama (npr. u 
pogledu povlastica i imuniteta za zaposlenike Ureda, stručnjake iz država članica i 
ugovorne stručnjake), Ured u srpnju 2019. potpisao sporazum o osiguranju prostora s 
Ciprom, u siječnju 2020. trebao potpisati sporazum o osiguranju prostora s Grčkom, te 
je u tijeku sklapanje novog sporazuma s Italijom  kako bi se u potpunosti poštovala 
Uredba (EU) br. 439/20101 i u skladu s drugim sporazumima o osiguranju prostora koje 
je Ured sklopio; poziva Ured da zajedno s Komisijom nastavi s traženjem djelotvornih 
rješenja za smještaj timova za potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika Ureda u 
dogovoru s relevantnim državama članicama;

15. prima na znanje odgovore Ureda na opažanja Revizorskog suda kao i trud uložen pod 
novom izvršnom direktoricom u cilju poduzimanja popratnih mjera, što među ostalim 
uključuje davanje prednosti zaključenju sporazuma o primanju s Italijom, Grčkom i 
Ciprom u pogledu smještaja timova za potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika 
Ureda u državama članicama, povećanje transparentnosti postupaka zapošljavanja te 
osnaživanje pravne službe Ureda u 2019.;

16. napominje da je Revizorski sud utvrdio horizontalni trend u svim agencijama koji se 
odnosi na upotrebu vanjskih suradnika zaposlenih u ulogama savjetnika za IT; poziva 
da se u tako važnom i osjetljivom području u što većoj mjeri smanji ovisnost o 
vanjskom zapošljavanju kako bi se ograničili mogući rizici;

17. prima na znanje da je prema izvješću Revizorskog suda Ured 2018. pokrenuo otvoreni 
postupak javne nabave za dodjelu okvirnih ugovora za pružanje usluga privremenih 
djelatnika u Italiji; prima na znanje da je Ured obustavio postupak jer je primljena samo 
jedna ponuda, a Ured je tu ponudu smatrao neprihvatljivom jer je financijska ponuda 
premašila procijenjeni maksimalni proračun; prima na znanje da je Revizorski sud 
utvrdio znatnu pogrešku u natječajnoj specifikaciji u visini od 25 000 000 EUR; 
napominje, međutim, da je Ured prihvatio ta zapažanja i da je donio i proveo korektivne 
mjere koje obuhvaćaju: raskid okvirnog ugovora za usluge privremenih radnika u Italiji; 
pokretanje novog postupka javne nabave za usluge privremenih radnika u Italiji; 
pokretanje dodatnog poziva za stručnjake iz država članica i, kada je to moguće, 
korištenje alternativnih rješenja za usluge stručnjaka u razdoblju do stupanja na snagu 
novog okvirnog ugovora; privremeno znatno smanjenje broja privremenih radnika 
Ureda u Italiji i zajedno s talijanskim vlastima očuvanje razine kontinuiteta poslovanja 
za osnovne mjere potpore; također prima na znanje da je završen novi postupak javne 
nabave i da je novi okvirni ugovor sklopljen u prosincu 2019. te je u cijelom postupku 
osiguran kontinuitet poslovanja; poziva Ured da se strogo pridržava pravila Unije o 

1 Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o 
osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str. 11.).



javnoj nabavi;

18. prima na znanje da Ured sklapa ugovore o pružanju usluga s IT poduzećima sročene na 
način koji bi mogao upućivati na stavljanje na raspolaganje djelatnika zaposlenih preko 
agencija za privremeno zapošljavanje umjesto jasno definiranih IT usluga ili proizvoda; 
podsjeća da se za stavljanje na raspolaganje djelatnika zaposlenih preko agencije za 
privremeno zapošljavanje za obavljanje točno određenih zadataka u određenom 
razdoblju u poduzeću korisniku primjenjuju Direktiva 2008/104/EZ1 i posebna pravila 
koja su donijele države članice; napominje da korištenje ugovora o pružanju IT usluga 
za jamčenje dovoljno radne snage nije u skladu s Pravilnikom o osoblju EU-a i 
pravilima EU-a u vezi sa socijalnim pitanjima i zapošljavanjem; sa zadovoljstvom 
primjećuje da je Ured revidirao svoj predložak ugovora sklopljenih prema načelu 
utrošenog radnog vremena i sredstava kako bi svaki ugovor sadržavao popis očekivanih 
projektnih rezultata koje je potrebno isporučiti u skladu s ugovorom; poziva Ured da i 
dalje bude savjestan i da zajamči da se ugovori sroče tako da se spriječe sve nejasnoće u 
pogledu toga je li njihov predmet javna nabava IT usluga ili angažiranje privremenih 
djelatnika;

Javna nabava

19. prima na znanje od Ureda da je 2018. počeo provoditi odluku Komisije o zviždačima te 
da je izrađen praktičan vodič za upravljanje sukobima interesa i njihovo sprječavanje, 
koji je Upravni odbor trebao usvojiti do trećeg tromjesečja 2019., te da su donesena 
pravila o zaštiti zviždača; sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured organizirao niz 
tečajeva za zaposlenike na temu etike, s posebnim naglaskom na sprečavanju sukoba 
interesa i posebnim modulom prilagođenim za rukovoditelje; sa zadovoljstvom 
primjećuje da su mjerodavna pravila o sukobima interesa također prenesena u 
relevantne standardne operativne postupke i politike; poziva Ured da nastavi 
posvećivati posebnu pozornost sprečavanju sukoba interesa i pravilnoj provedbi pravila 
i postupaka u vezi sa zviždačima;

20. sa zabrinutošću primjećuje da Ured, premda na svojim internetskim stranicama 
objavljuje izjave o financijskim interesima i životopise članova upravnog odbora, još 
uvijek ne objavljuje izjave o financijskim interesima višeg rukovodstva i poziva Ured 
da hitno djeluje s tim u vezi;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

21. svjestan je da Ured na kraju 2018. nije imao službu za unutarnju reviziju, i da od 
siječnja 2018. nije izdano sveobuhvatno revizijsko izvješće Službe Komisije za 
unutarnju reviziju; napominje nadalje da je uspostava ex post kontrola za provjeru 
zakonitosti i pravilnosti transakcija bila tek u povojima; pozdravlja odgovor Ureda da je 
postignut dogovor i da su zabilježene korektivne mjere o sustavima unutarnje kontrole, 
uključujući uspostavu revizorske službe do četvrtog tromjesečja 2019. i službe za ex 
post unutarnju kontrolu do trećeg tromjesečja 2019.; sa zadovoljstvom prima na znanje 
da Ured uspostavlja svoju službu za ex post kontrolu i da je prvi službenik za ex post 
kontrolu zaposlen u četvrtom tromjesečju 2019. te da će dodatni službenici biti 
zaposleni u prvoj polovici 2020.; potvrđuje da je Ured u postupku uspostave službe za 

1 Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu 
preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).



unutarnju reviziju i da trenutačno razgovara s jednom drugom agencijom Unije koja u 
tom području ima puno iskustva kako bi se utvrdio najbolji model za Ured; poziva Ured 
da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom 
pogledu;

Unutarnje kontrole

22. pozdravlja činjenicu da je prema godišnjem izvješću Revizorskog suda o agencijama 
Unije za financijsku godinu 2018. Ured poduzeo konkretne i pozitivne korake prema 
poboljšanju organizacijskog upravljanja; prima na znanje da je od ukupno 61 mjere iz 
akcijskog plana njih 48 dovršeno, dok je 13 mjera u vrijeme obavljanja revizije 
Revizorskog suda bilo u fazi provedbe;

23. pozdravlja činjenicu da je u rujnu 2019. Ured donio novu politiku za osjetljiva radna 
mjesta, koja pruža smjernice i kriterije za upravljački tim za provođenje procjene rizika, 
identifikaciju i dokumentiranje osjetljivih funkcija u Uredu zajedno s dogovorenim 
kontrolama za ublažavanje te za ocjenjivanje osjetljive funkcije i dokumentiranje 
kontrola za ublažavanje do prvog tromjesečja 2020.;

24. podsjeća na činjenicu da na kraju 2017. Ured nije imao internu pravnu službu i da je 
angažirano nekoliko odvjetničkih društava uz kontrolu prethodnog izvršnog direktora; 
prima, međutim, na znanje da je Ured 2018. sastavio popis svih ugovora za pravne 
savjete i da je 2019. s radom u Uredu započela nova viša pravna savjetnica te da je 
potpisan novi okvirni ugovor za pravno savjetovanje, koji će zamijeniti prethodne 
ugovore, kao i da će još nekoliko pravnih savjetnika biti zaposleno tijekom 2020.; 
napominje, međutim, da još ne postoji sustavni interni pregled postojeće pravne 
dokumentacije te je 2018. u pravnim aspektima postupaka javne nabave utvrđeno više 
slučajeva nedosljednosti; poziva Ured da osigura snažnu pravnu službu i učinkovito 
upravljanje pravnim postupcima; sa zadovoljstvom prima na znanje cilj Ureda da 
uspostavi okvir za upravljanje i unutarnju kontrolu, među ostalim uspostavom sektora 
za pravna pitanja i zaštitu podataka i sektora za unutarnju kontrolu i upravljanje rizikom 
kako bi se u budućnosti osigurao sustavni pregled pravnih dokumenata, među ostalim za 
javnu nabavu; pozdravlja i inicijativu Ureda da uspostavi službu za unutarnju reviziju 
unutar Ureda i istodobno formira zajedničku revizorsku službu s Agencijom Europske 
unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, 
sigurnosti i pravde;

25. žali zbog toga što i dalje ne postoji politika za osjetljiva radna mjesta u Uredu, što nije u 
skladu sa standardima unutarnje kontrole Ureda, prema kojima bi osjetljive funkcije 
trebale biti jasno definirane, evidentirane i ažurirane; prima na znanje iz odgovora 
Ureda da je politika o osjetljivim radnim mjestima bila u fazi dovršetka i da se njezino 
odobravanje očekivalo u trećem tromjesečju 2019, a provedba u četvrtom tromjesečju 
2019.; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju 
događaja o tom pitanju;

26. cijeni napredak postignut u provedbi sustava unutarnje kontrole, uključujući kontrole 
postupaka javne nabave i rashoda; podupire odluku o smanjenju i brzom ukidanju 
eksternalizacije pravnog savjetovanja i uspostavi unutarnje pravne službe; podupire 
opažanja Revizorskog suda o potrebi za uvođenjem daljnjih korektivnih mjera;

27. prima na znanje, nakon zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice 



povezanih s činjenicom da je Ured jedna od nekoliko agencija Unije s više lokacija i da 
je Ured sklopio ugovore o najmu na nekoliko lokacija, a da nije proveo odgovarajuću 
analizu na lokalnom tržištu, da će se u pogledu ureda u Rimu uskoro otvoriti novi 
natječaj, kojem će prethoditi odgovarajuća analizu tržišta za najam ureda kako bi se 
uredila trenutačna situacija; prima nadalje na znanje da je aktualni ugovor za najam 
ureda u Ateni istekao u siječnju 2020. i da se trenutačno priprema novi postupak javne 
nabave koji uključuje i odgovarajuću analizu tržišta; prima, osim toga, na znanje da je 
ured za obradu u Paganiju na Lezbosu preselio operativne urede koji su se nalazili u 
centrima za prihvat i registraciju izvan centara; prima na znanje da je sredinom 2018. za 
urede na Cipru s vlasnikom zgrade sklopljen novi ugovor nakon natječaja čiji je cilj bio 
regulirati početni dogovor i uključiti mogućnost njegovog proširenja u slučaju potrebe; 
pozdravlja nove standardne operativne postupke javne nabave usvojene 15. veljače 
2019. kojima se pružaju smjernice o osjetljivim aspektima postupka javne nabave i 
upravljanja ugovorima, uključujući detaljne odredbe o istraživanjima tržišta; prima na 
znanje nastojanja Ureda da svoje postupke javne nabave uskladi s „Metodologijom koju 
trebaju slijediti službe Komisije za traženje i pregovaranje o zgradama” i da objavljuje 
obavijesti o tržišnim mogućnostima za sve predviđene ugovore o zgradama kako bi se 
povećala transparentnost i tržišno natjecanje;

28. sa zabrinutošću prima na znanje da bi nepostojanje jasnih odgovornosti i uloga 
povezanih s upravljanjem unajmljenim prostorima i povezanim uslugama i radovima 
moglo otežati učinkovito ublažavanje mogućih rizika povezanih s prostorima; poziva 
Ured da uspostavi učinkovitu politiku upravljanja unajmljenim prostorima i povezanim 
uslugama;

Druge primjedbe

29. pozdravlja činjenicu, u svjetlu zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje 
razrješnice, u vezi s imenovanjem novog privremenog izvršnog direktora koji je stupio 
na dužnost 6. lipnja 2018., da je od te promjene u rukovodstvu transparentnosti dan 
prioritet kao temeljnom načelu akcijskog plana za upravljanje pod vodstvom njegove 
nove izvršne direktorice koja je predana nastaviti u tom smjeru i u budućnosti;

30. poziva Ured da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da 
komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

31. prima na znanje, u svjetlu zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice, 
u vezi s činjenicom da je Ured proširio svoj uredski prostor na Malti u dodatni blok 
zgrade u kojoj se nalaze njegovi uredi, da je Ured u listopadu 2018. dovršio ugovor o 
najmu, čiji su troškovi u cijelosti pokriveni iz proračuna Ureda, kako bi se unajmio 
čitavi kompleks;

o

o     o

32. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su 
naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.1 o uspješnosti, financijskom 

1 Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.



upravljanju i nadzoru agencija.


