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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Σημειώνει το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης πληρωμών του προϋπολογισμού για τον Χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εν συγκρίσει με το 2006 (60.41% το 2007 και 
86.26% το 2006)· γνωρίζει εντούτοις ότι αυτό οφείλεται επίσης στην έγκριση, τον Μάιο 
και τον Ιούνιο του 2007, των περιλαμβανομένων στο πλαίσιο "Αλληλεγγύη και 
διαχείριση μεταναστευτικών ρευμάτων" κονδυλίων καθώς και στις καθυστερήσεις που 
σημειώθηκαν στην εφαρμογή λοιπών ειδικών προγραμμάτων (π.χ.:  Αστική δικαιοσύνη, 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση)· επισημαίνει την σχετική μείωση που 
σημειώθηκε στο επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με 
το 2006 (90.29% εν συγκρίσει με το 94.47% το 2006)· καλεί τη Γενική Διεύθυνση 
αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας να καταβάλει προσπάθειες 
προκειμένου να μεγιστοποιήσει το επίπεδο εκτέλεσης πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και πληρωμών το 2008·

2. Λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι 
έλεγχοι εποπτείας που πραγματοποίησε η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους 
Πρόσφυγες II υπήρξαν εν μέρει ικανοποιητικοί· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απαντήσεις 
της Επιτροπής όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα: 

3. Εκφράζει την λύπη του διότι οι περιγραφές των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των 
κρατών μελών για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή μόλις 
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2007, γεγονός που εμπόδισε την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τα συστήματα των κρατών μελών πριν το τέλος του 2007.
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