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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. припомня, че в отговор на положението във връзка с миграцията и убежището в 
Съюза през 2015 г., мандатът на Европейската агенция за гранична и брегова 
охрана (Frontex) („Агенцията“) беше значително разширен през 2016 г., за да 
може Агенцията да реагира по-добре на потребностите и по-добре да се справя с 
предизвикателствата по външните граници на ЕС; посочва, че бюджетът на 
Агенцията беше увеличен с 21% през 2017 г., със съответно увеличение на броя 
на служителите с 43% през 2017 г.; подчертава, че през 2017 г. системите и 
процедурите все още бяха в процес на адаптиране към новия мандат на 
Агенцията, който беше актуализиран през 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/16241; 
приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията 
дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. и 
че операциите ѝ са законосъобразни и редовни; припомня, че в момента мандатът 
на Агенцията е в процес на преразглеждане; 

2. отбелязва, че за втора поредна година е налице значително анулиране (17%) на 
бюджетните кредити, пренесени от предходната година; подчертава, че това 
показва значително надценяване на бюджетните нужди на Агенцията, особено от 
страна на публичните администрации на държавите членки и други 
сътрудничещи държави; изисква следователно от Агенцията да работи с 
партньорите си за подобряване на бюджетните си прогнози; насърчава Агенцията 
да използва опростените варианти за разходите и други механизми за 
финансиране в допълнение към безвъзмездните средства, когато е целесъобразно 
с цел увеличаване на ефективността на разходите;

3. посочва, че от 2014 г. насам Сметната палата докладва, че доказателствата за 
разходите, заявени от сътрудничещите държави, често са недостатъчни; изразява 
съжаление, че това се случва отново през 2017 г. с финансирането на 
използването на самолет в Гърция за подпомагане на бреговата охрана на 
Исландия, както и със съфинансирането на друг самолет, използван от испанската 
Guardia Civil; приветства решението на Агенцията да проучи възможността за 
използване на опростен модел за възстановяване на разходите за справяне с тези 
повтарящи се проблеми;

4. изразява съжаление за неправомерното назначаване на срочно наети служители от 
функционална група AST на по-високи степени от тези, позволени съгласно 
Правилника за длъжностните лица (AST 4); разбира трудностите, които 
Агенцията среща при набирането на квалифициран персонал, които доведоха до 

                                               
1 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за 

европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета 
(ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
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връщането на 4 милиона евро от Агенцията;  припомня на Агенцията значението 
на стриктното придържане към Правилника за персонала;

5. изразява съжаление, че обявленията за незаети длъжности се публикуват само на 
уебсайта на Агенцията и само на ограничен брой езици; призовава Агенцията да 
проявява по-голяма проактивност по отношение на видимостта и по-широката 
осведоменост за свободните работни места, с които разполага; отчита 
загрижеността във връзка с допълнителните разходи, необходими за писмения 
превод на обявленията за свободни работни места на всички официални езици на 
Съюза, но изисква от Агенцията систематично да публикува всички свободни 
работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) 
на всички езици на Съюза с цел повишаване на прозрачността за гражданите на 
Съюза; приканва Комисията да обмисли мерки за намаляване на финансовата 
тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, 
включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за 
преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

6. отбелязва, че откакто се е преместила през 2014 г. Агенцията не разполага с 
подробен план за непрекъснатост на работата, одобрен от управителния съвет; 
изисква от управителния съвет на Агенцията да приеме ясни споразумения за 
нивото на обслужване по отношение на непрекъснатостта на дейностите в случай 
на бедствие на мястото, на което се намира, както и съответните цели за 
възстановяване на ИТ и максимално допустимата загуба на данни за най-
критичните системи и приложения на Агенцията; изисква от Агенцията да 
разработи поддържащи планове, да ги изпита по подходящ начин и надлежно да 
представя резултатите от изпитванията за одобрение от управителния съвет;

7. припомня, че разпоредбите относно информацията и комуникацията като част от 
отчетността на Агенцията пред обществеността бяха значително изменени в 
преразгледания Регламент, като от Агенцията се изисква да бъде по-прозрачна по 
отношение на своите дейности; изразява съжаление, че Агенцията все още не е 
изцяло на висотата на тези нови правила и я призовава да ги приложи без 
забавяне;

8. изразява съжаление, че в по-голямата част от оперативните програми на 
Агенцията липсват количествени цели и конкретни целеви стойности за 
съвместните операции; отбелязва със загриженост, че това, заедно с 
недостатъчната документация от сътрудничещите държави, може да попречи в 
дългосрочен план на последващата оценка на ефективността на съвместните 
операции; призовава Агенцията да определи съответни стратегически цели за 
своите дейности и да създаде ефективна ориентирана към резултатите система за 
мониторинг и докладване с подходящи и измерими ключови показатели за 
изпълнението;

9. отбелязва отново със загриженост дисбаланса в съотношението между половете в 
състава на управителния съвет на Агенцията; припомня на държавите членки, че 
те са тези, които номинират членовете на съвета; призовава държавите членки да 
осигуряват баланс между половете, когато номинират своите членове в 
управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията проактивно да напомня 
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на държавите членки за значението на баланса между половете; посочва, че би 
било желателно да се предприемат мерки, насочени към постигане на по-добър 
географски баланс в състава на персонала на Агенцията;

10. изразява дълбоко съжаление, че въпреки многократните призиви на Парламента и 
значителното увеличение на персонала на Frontex като цяло, служителят по 
въпросите на основните права все още не разполага с подходящи човешки 
ресурси и поради това очевидно е възпрепятствана да изпълнява правилно 
задачите, които са ѝ възложени с преразгледания Регламент за Frontex; 
настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите 
на основните права достатъчно ресурси и персонал, по-специално за създаването 
на механизъм за подаване на жалби и за по-нататъшното развитие и изпълнение 
на стратегията на Агенцията за наблюдение и гарантиране на защитата на 
основните права.
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