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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 

w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których 

stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe agencji rzetelnie przedstawia jej 

sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. i że jej transakcje są legalne 

i prawidłowe; podkreśla, że w 2016 r. w wyniku przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241istotnie wzmocniono rolę oraz znacznie 

rozszerzono zakres działalności agencji, co wiązało się ze wzrostem środków 

budżetowych o 75% oraz zatrudnienia o 18%;  

2. zauważa, że na skutek nasilenia się zjawiska migracji do Unii w 2015 i 2016 r. agencja 

Frontex miała problemy z absorpcją dodatkowych funduszy unijnych przyznanych jej 

w ciągu 2016 r., co doprowadziło do poważnych trudności w przestrzeganiu zasad 

budżetowych i przepisów finansowych; podkreśla wysoki poziom anulowanych 

przeniesień z 2015 r. w tytule III (16%); w związku z tym zauważa, że ogólny wskaźnik 

wykorzystania środków budżetowych w 2015 r. wyniósł 95,3%; podkreśla, że 

pierwotnie agencja przeznaczyła 20 mln EUR ze swojego budżetu na 2016 r. na 

wydatki związane z punktami szybkiej rejestracji migrantów, ale w międzyczasie 

rozdysponowała na ten cel oraz na powiązane z nim wspólne działania operacyjne 

prawie 35 mln EUR; zwraca uwagę, że do października 2016 r. agencja finansowała 

krajowe operacje powrotowe, a Trybunał uznał, że stanowiły one nienależne płatności; 

zwraca się do agencji o znaczne usprawnienie planowania finansowego i kontroli oraz 

podniesienie zdolności w zakresie zarządzania budżetem; 

3. zwraca uwagę, że agencja miała kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów 

o wymaganym profilu, a także odnotowuje jej wysiłki mające na celu zrównoważenie 

reprezentacji kwalifikujących się kandydatów pod względem geograficznym; niemniej 

jednak krytykuje nieprawidłową rekrutację 14 pracowników na czas określony 

w wysokiej grupie zaszeregowania w kategorii AST; zwraca się do agencji o ścisłe 

przestrzeganie regulaminu pracowniczego; w związku z tym zauważa, że regulamin 

pracowniczy daje niezbędną elastyczność pozwalającą na uwzględnianie warunków 

rynku pracy panujących w Unii podczas rekrutacji urzędników i innych pracowników 

w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb instytucji; podkreśla, że w latach 2016–2020 

liczba pracowników agencji wzrośnie ponad dwukrotnie; ubolewa jednak, że podstawą 

zwiększania zatrudnienia nie była dogłębna analiza; zwraca się do agencji o lepsze 

uzasadnianie potrzeb w przyszłości w oparciu o dokładne i wiarygodne informacje oraz 

dane; 

4. podkreśla wkład agencji Frontex w uratowanie na morzu w 2015 r. ponad 250 tys. osób; 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. 

w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 863/2007, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, 

s. 1). 
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z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności agencji w zakresie działań 

poszukiwawczo-ratowniczych; zauważa jednak, że w dziedzinie tej nadal potrzebne są 

znaczne wysiłki;  

5. zwraca uwagę na istnienie szczegółowych celów i wskaźników skuteczności na 

wewnętrzny użytek w odniesieniu do wspólnych operacji; ubolewa, że owe cele 

i wskaźniki nie są publicznie dostępne oraz że w związku z tym w przypadku 

większości programów operacyjnych agencji Frontex brakuje celów ilościowych 

i konkretnych wartości docelowych w odniesieniu do wspólnych operacji; 

z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją 

z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych 

operacji w perspektywie długoterminowej; ubolewa, że w związku z tym trudno jest 

ocenić faktyczny wpływ wspólnych operacji; apeluje do agencji o dalsze ustalanie 

odpowiednich celów strategicznych w ramach prowadzonej przez nią działalności oraz 

o ustanowienie skutecznego i ukierunkowanego na rezultaty systemu monitorowania 

i sprawozdawczości, wyposażonego w odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki 

wykonania zadań; przypomina, że w rozporządzeniu (UE) 2016/1624 istotnie 

zmodyfikowano przepisy dotyczące informacji i komunikacji w ramach 

odpowiedzialności agencji Frontex wobec opinii publicznej oraz nałożono na agencję 

obowiązek większej przejrzystości działań; ubolewa, że Frontex nadal nie stosuje się 

w pełni do tych nowych przepisów, i wzywa agencję do ich bezzwłocznego wdrożenia; 

6. z zaniepokojeniem odnotowuje istotny brak równowagi płci w zarządzie agencji (93% 

a 7%); wzywa do korekty tego wskaźnika w przyszłości; wzywa państwa członkowskie 

do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu agencji; wzywa 

agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi 

płci; 

7. zwraca uwagę, że od 2016 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał pięć nowych 

stanowisk, z których trzech jeszcze nie obsadzono; głęboko jednak ubolewa, że mimo 

wielokrotnych apeli Parlamentu i znaczącego ogólnego wzrostu liczby personelu 

agencji Frontex urzędnik ds. praw podstawowych wciąż nie posiada odpowiednich 

zasobów ludzkich i w związku z tym ma oczywiste trudności z należytym 

wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/1624; wzywa zatem 

agencję do udostępnienia swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednich 

zasobów i personelu, zwłaszcza w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz 

dalszego rozwijania i wdrażania strategii agencji w zakresie monitorowania 

i zapewniania ochrony praw podstawowych. 
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