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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. подчертава важната роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 
(„Агенцията“), наричана обикновено „Frontex“, за насърчаване, координиране и 
развитие на европейското интегрирано управление на границите; 

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година, за законосъобразни 
и редовни във всички съществени аспекти и че финансовото ѝ състояние към 
31 декември 2018 г. е вярно представено; 

3. отбелязва лекото увеличение на бюджета на 289 милиона евро (увеличение с 2%), 
от които 171 милиона евро, или 59%, за споразумения за финансиране със 
сътрудничещите държави за оперативни дейности; припомня, че управителният 
съвет е намалил първоначалния бюджет за 2018 г. с 31,5 милиона евро чрез два 
коригиращи бюджета, за да отрази потребността от по-малко финансови средства, 
свързани с предизвикателствата при наемането на служители, и икономиите в 
областта на връщането и на оперативното реагиране; 

4. приветства факта, че през 2018 г. Агенцията е успяла да увеличи значително своя 
персонал от 526 на 630 души (увеличение с 20%); изразява съжаление обаче, че 
броят на служителите е продължил да бъде доста под разрешения в щатното 
разписание за 2018 г. (със 17% по-малко); изразява загриженост във връзка с 
голямото текучество на персонал и продължаващите затруднения, с които се 
сблъсква Агенцията в опитите си да привлече подходящи кандидати; признава, че 
ниският корекционен коефициент на заплатите допринася за проблема, и поради 
това приветства намерението да се обмислят социални мерки за преодоляването 
му; във връзка с това отбелязва, че Правилникът за длъжностните лица на 
Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза 
предлагат необходимата гъвкавост, така че при назначаването на длъжностни 
лица да бъдат взети под внимание преобладаващите в Съюза условия на пазара на 
труда с цел да се отговори на специфичните потребности на институциите; 
отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се 
използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в 
областта на информационните технологии; призовава да бъде разгледана 
зависимостта от външен персонал в тази важна област; призовава Агенцията да 
публикува обявленията за свободни длъжности на уебсайта на Европейската 
служба за подбор на персонал, за да достига информацията за тях до по-широк 
кръг от хора;

5. отбелязва постоянно високото равнище на преносите към 2019 г. (83 милиона 
евро, или 29%) и на анулираните пренесени бюджетни кредити (11 милиона евро, 
или 12%), свързани с предизвикателствата за изпълнение на щатното разписание, 
закъснението при стартирането на проекта за строеж на новата сграда и 
многогодишното естество на проектите в областта на ИКТ, както и с надценените 
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мащаб и разходи за дейностите от страна на сътрудничещите държави; очаква 
Агенцията и сътрудничещите държави да подобрят бюджетните си прогнози с 
оглед на намаляване на преносите през 2019 г.; приветства факта, че Агенцията е 
приела нови правила относно подаването на сигнали за нередности, започнала е 
да прилага нова опростена схема за финансиране, въвела е система за последващ 
контрол, обхващаща всички видове разходи, и е променила системата си за 
предварителни проверки; изразява съжаление обаче, че Агенцията все още не е 
намерила решение на проблема, за който Палатата докладва от 2014 г. насам по 
отношение на недостатъчните доказателства за действителните разходи, заявени 
от сътрудничещите държави членки във връзка с оборудване; отбелязва стъпките, 
предприети от Агенцията за справяне с този проблем, но настоятелно призовава 
Агенцията да даде адекватен отговор на коментарите на Сметната палата, като се 
има предвид, че разходите за оборудване възлизат на 60 милиона евро, или 35% 
от оперативните разходи на Агенцията през 2018 г.;

6. призовава Агенцията да предприеме корективни действия по отношение на 
всички констатации на Палатата, за които все още не е сторила това, включително 
приемането и прилагането на политика за чувствителните длъжности в 
съответствие със собствените си стандарти за вътрешен контрол;

7. отново изтъква съществуващия значителен дисбаланс между половете в 
управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава този дисбаланс да бъде 
преодолян възможно най-скоро; призовава следователно Агенцията проактивно 
да напомня на държавите членки, че балансът между половете е важен, а 
държавите членки – да вземат под внимание баланса между половете при 
номинирането на членове в управителния съвет;

8. отново призовава Агенцията да осигурява по-голяма прозрачност по отношение 
на своите дейности; приветства създаването на раздел, посветен на публичния 
достъп до документи, на нейния уебсайт; настоятелно призовава Агенцията да 
създаде регистър на документите, за което е правно задължена съгласно 
Регламент (ЕО) № 1049/20011; 

9. счита, че Агенцията следва проактивно да предоставя информация относно 
оперативните си дейности, за да се защити от неоснователни обвинения; приканва 
Агенцията да посещава комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, за да изпълнява специфичните си задължения за докладване 
пред членовете на Европейския парламент, като предоставя редовни подробни 
прегледи, при необходимост не публично; призовава Агенцията да предостави 
доклад относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) № 656/20142 за 
2018 г., тъй като това е нейно правно задължение, и да предоставя в бъдеще 
по-конкретна информация, за да се осигури възможност за подходяща оценка на 

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 
31.5.2001 г., стр. 43).

2 Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на 
правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, 
координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите – членки на Европейския съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 93).
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дейностите на Агенцията по море.


