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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. Отбелязва ниското равнище на изпълнение на плащанията от бюджета в областта 
"Свобода, сигурност и правосъдие" в сравнение с 2006 г. (60.41% през 2007 г. и 
86.26% през 2006 г.); съзнава, че това се дължи също и на приемането през май и 
юни 2007 г. на фондовете, включени в рамките на програмата „Солидарност и 
управление на миграционни потоци”, както и на изпълнението на специфични 
програми (като например: програмите "Гражданско правосъдие" и "Превенция на 
наркотиците и информация за тях"); подчертава относителния спад в равнището на 
изпълнение на  поетите задълженията по отношение на 2006 г. (90.29% в сравнение 
с 94.47% през 2006 г.); призовава Генералната дирекция за свобода, сигурност и 
правосъдие да се опита да увеличи до предела на възможното изпълнението на 
поетите задължения и плащания през 2008 г.;

2. Приема за сведение оценката на Сметната палата от надзорните проверки, 
извършени от Комисията по отношение на Европейския фонд за бежанците ІІ, 
която го определя като само отчасти ефективен; отчита отговорите на Комисията 
във връзка с това; 

3. Изразява съжаление от това, че описанията на системите на държавите-членки за 
надзор и контрол за Фонда за външните граници бяха предоставени на Комисията 
едва през последното тримесечие на 2007 г., а това попречи на Комисията да 
извърши оценка на системите на държавите-членки до края на 2007 г.
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