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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 със загриженост, че макар че Сметната палата успя да получи разумни 
гаранции за надеждността във всички материални аспекти на годишните отчети на 
Европейския полицейски колеж (ЕПК) за финансовата година, която завърши на 31 
декември 2007 г., Сметната палата подчерта едно изключение; това изключение се 
отнася до счетоводната система за поетите задължения, проблем, който беше 
изтъкнат от Сметната палата още през 2006 г.; приема за сведение отговора на ЕПК 
по този конкретен въпрос;

2. отбелязва също така, че Сметната палата счита отчетите на ЕПК като цяло, както и 
операциите, на които се основават за законосъобразни и редовни с две изключения: 
съответствието на системата за възлагане с разпоредбите на Финансовия 
регламент, въпрос, който е бил повдигнат от Сметната палата още в доклада за 
2006 г., както и случаите, в които заделени бюджетни средства са използвани за 
финансиране на частни разходи на служители на ЕПК; приема за сведение отговора 
на ЕПК по тези конкретни въпроси;

3. подчертава необходимостта ЕПК стриктно да се изпълнява разпоредбите на 
Финансовия регламент и на законодателството за възлагането на обществени 
поръчки, както и да подобри финансовото си управление, тъй като това е втората 
поредна година, в която Сметната палата изразява загриженост по подобни/ 
идентични въпроси;

4. призовава Комисията да наблюдава отблизо изпълнението на бюджета на ЕПК.
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