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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. všímá si nízké míry čerpání prostředků na platby z rozpočtu na prostor svobody, 
bezpečnosti a práva ve srovnání s rokem 2006 (60,41 % v roce 2007 a 86,26 % v roce 
2006);  je si vědom toho, že je to také důsledkem skutečnosti, že fondy v rámci obecného 
programu Solidarita a řízení migračních toků byly schváleny až v květnu a červnu 2007 a 
že došlo ke zpoždění v provádění dalších zvláštních programů (např. programů Občanské 
soudnictví a Drogová prevence a informovanost o drogách); upozorňuje na relativní 
snížení míry čerpání prostředků na závazky oproti roku 2006 (90,29 % ve srovnání s 
94,47 % v roce 2006); vyzývá generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a 
bezpečnost, aby se v roce 2008 pokusilo čerpat prostředky na závazky a na platby 
v nejvyšší možné míře;

2. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, který kontroly, které Komise prováděla jako 
součást svého dohledu nad Evropským fondem pro uprchlíky II, hodnotí jako částečně 
účelné; bere patřičný ohled na odpovědi Komise v tomto ohledu; 

3. lituje toho, že členské státy poskytly Komisi popisy svých systémů dohledu a kontroly pro 
Fond pro vnější hranice až v posledním čtvrtletí roku 2007, a Komise tudíž nemohla 
systémy členských států posoudit do konce roku 2007.
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