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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. constată nivelul scăzut de execuție a plăților din bugetul destinat spațiului de libertate, 
securitate și justiție față de exercițiul 2006 (60,41% în 2007 și 86,26% în 2006); este 
conștient că acest lucru se datorează, de asemenea, adoptării în mai și iunie 2007 a 
fondurilor incluse în cadrul programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor 
migratorii”, precum și întârzierilor în execuția altor programe specifice (de exemplu 
programele pentru justiția civilă, prevenirea consumului de droguri, precum și informarea 
cu privire la aceasta); subliniază scăderea relativă a nivelului de execuție a 
angajamentelor față de exercițiul 2006 (90,29% față de 94,47% în 2006); invită Direcția 
Generală Libertate, Securitate și Justiție să încerce să ridice nivelul de execuție a 
angajamentelor și plăților în 2008;

2. observă că, potrivit evaluării Curții de Conturi, controalele de supraveghere efectuate de 
Comisie privind Fondul European pentru Refugiați II nu sunt pe deplin eficiente; ia act de 
răspunsurile Comisiei cu privire la acest aspect; 

3. regretă faptul că descrierile sistemelor de supraveghere și control ale statelor membre 
pentru Fondul pentru frontierele externe au fost puse la dispoziția Comisiei abia în 
ultimul trimestru al lui 2007, fapt ce a împiedicat Comisia să evalueze sistemele statelor 
membre până la sfârșitul exercițiului 2007.
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