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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:

A. като има предвид, че 2007 г. беше втората пълна година на работа на Европейската 
агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на 
държавите-членки на Европейския съюз (Frontex); 

1. отбелязва, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността 
във всички материални аспекти на годишните отчети на Frontex за финансовата 
година, която завърши на 31 декември 2007 г., и за законосъобразността и 
редовността, като цяло, на извършените операции;

2. изразява обаче загриженост относно високото равнище на пренесени средства, 
наблюдавано от Сметната палата и призовава Frontex да се заеме с този проблем, 
който беше повдигнат от Сметната палата още в доклада за 2006 г.; подчертава, че 
резервът от 19.9 милиона евро от бюджета на Frontex за 2007 г. е освободен едва 
през август 2007 г.; приема за сведение отговора на Frontex във връзка с това;

3. призовава Frontex да реши повтарящите се проблеми във връзка със системата на 
поемане на задължения, наблюдавани от Сметната палата;

4. изразява съжаление от факта, че Frontex трябваше да въведе процедури за набиране 
на персонал, които не бяха в пълно съответствие с общите условия за прилагане на 
Правилника за длъжностните лица, за да привлече високо квалифицирани
специалисти; 

5. призовава Frontex да подобри финансовото си управление, по-специално във връзка 
с увеличението на нейния бюджет през 2008 г. и 2009 г.
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