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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Nota o baixo nível de execução das dotações para pagamentos do orçamento atribuído ao
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça em comparação com 2006 (60,41% em 2007 e 
86,26% em 2006); está consciente de que esta situação também se deve à aprovação, em 
Maio e Junho de 2007, dos fundos incluídos no quadro da Solidariedade e Gestão dos 
Fluxos Migratórios e a atrasos na implementação de outros programas específicos (eg: 
Justiça Civil, Prevenção da Droga e Informação); nota a diminuição relativa do nível de 
execução das dotações para autorizações relativamente a 2006 (90,29% em 2007, em 
comparação com 94,47% em 2006); solicita à Direcção-Geral competente para o Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça que tente maximizar o nível de execução das dotações 
para autorizações e para pagamentos em 2008;

2. Toma nota da apreciação do Tribunal de Contas sobre os controlos de supervisão 
realizados pela Comissão ao Fundo Europeu para os Refugiados - Fundo II de que esses 
controlos foram parcialmente eficientes; toma boa nota das respostas da Comissão a este 
respeito;

3. Lamenta que as descrições dos sistemas de supervisão e controlo dos Estados-Membros 
relativos ao Fundo para as Fronteiras Externas apenas tenham sido apresentadas à 
Comissão no último trimestre de 2007, o que a impediu de avaliar os sistemas dos 
Estados-Membros até ao fim desse mesmo ano.
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