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Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. i przedstawił szereg uwag. Komisja 
Kontroli Budżetowej Parlamentu zbadała ponownie sytuację i w swoim drugim sprawozdaniu zaleca obecnie 
udzielenie absolutorium. Niemniej jednak komisja zaleca „zamrożenie” części budżetu Agencji, podkreślając 
potrzebę szybkiego zajęcia się pozostającymi do rozwiązania kwestiami dotyczącymi zarządzania Agencją i 
działań operacyjnych Agencji. Głosowanie nad drugim sprawozdaniem w sprawie absolutorium zaplanowano 
na drugą sesję plenarną w październiku. 

Procedura udzielania absolutorium 
Parlament ma wyłączne kompetencje do udzielenia, odroczenia lub ostatecznego odmówienia udzielenia 
absolutorium z wykonania budżetu UE dla każdej instytucji i organu UE (art.100 i Załącznik V do Regulaminu 
Parlamentu). W ramach procedury udzielania absolutorium (art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) Parlament kontroluje sposób wykonania budżetu UE, sprawdzając zgodność z odpowiednimi 
przepisami. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przygotowuje sprawozdanie w sprawie 
absolutorium dla każdej instytucji i każdego organu UE. Jeżeli chodzi o agencje UE, uwzględnia przy tym 
sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE, w tym odpowiedzi agencji, 
poświadczenie wiarygodności i zalecenie Rady. Sprawozdania przyjmowane przez komisję CONT zawierają 
zalecenie na posiedzenie plenarne, a w załączanym projekcie rezolucji znajdują się uwagi, do których 
instytucje muszą się odnieść. 

Stanowisko Komisji Kontroli Budżetowej 
W kwietniu 2021 r. Parlament postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. W swoich uwagach 
Parlament wyraził zaniepokojenie w związku z rozpatrywaniem przez Agencję szeregu kwestii związanych 
m.in. z wykonaniem budżetu, polityką rekrutacji i przejrzystości, zarządzaniem konfliktami interesów oraz 
przypadkami nieprzestrzegania praw podstawowych na granicach zewnętrznych. 
W dniu 27 września komisja CONT głosowała nad drugim sprawozdaniem i zaproponowała udzielenie 
Fronteksowi absolutorium. W załączonym projekcie rezolucji komisja zauważa, że Trybunał 
Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym 08/2021 stwierdził, iż wsparcie Agencji na rzecz 
zarządzania granicami zewnętrznymi nie było wystarczająco skuteczne, i wskazał na niedociągnięcia w 
podstawowych działaniach Agencji. Komisja CONT wzywa Agencję do wdrożenia zaleceń Trybunału i 
proponuje umieszczenie części środków Agencji na rok budżetowy 2022 w rezerwie do czasu, gdy Agencja 
zakończy planowane rekrutacje obserwatorów praw podstawowych i trzech zastępców dyrektora 
wykonawczego oraz ustanowi skuteczny system monitorowania praw podstawowych i mechanizm 
zgłaszania incydentów. Jeśli chodzi o braki w ramach współpracy, które nie pozwoliły na uzyskanie pełnej 
wiedzy na temat sytuacji na zewnętrznych granicach Unii, komisja CONT zwraca się do państw 
członkowskich i Komisji o podjęcie wspólnych działań w celu zaradzenia tej sytuacji. Komisja wzywa 
Agencję do szybkiego podjęcia działań w celu przyjęcia planu działania dotyczącego praw podstawowych 
i wypełnienia swoich obowiązków. Komisja CONT proponuje ponadto, aby Agencja i Komisja wraz z 
Trybunałem Obrachunkowym oceniły zalecenie Trybunału Obrachunkowego dotyczące stosowania 
„podejścia opartego na kosztach jednostkowych” w odniesieniu do zwrotu kosztów za korzystanie z 
ciężkiego wyposażenia technicznego i przypomina też o konieczności przedłożenia dokumentów 
potwierdzających dotyczących zwrotu kosztów. Ponadto komisja CONT wzywa Agencję do regularnego 
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informowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu wdrożenia zaleceń 
Parlamentu. 

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); procedura udzielania 
absolutorium 2020/2167(DEC); komisja przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (ECR, 
Polska). 
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