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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rok 2007 byl druhým uceleným rokem činnosti Evropské agentury 
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie 
(Frontex),

1. konstatuje, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka agentury Frontex za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2007 je ve všech 
významných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální 
a správné;

2. je však znepokojen vysokou mírou přenosů, na niž poukazuje Účetní dvůr, a žádá 
agenturu, aby tento problém, na který Účetní dvůr upozornil již ve své zprávě za rok 
2006, řešila;  upozorňuje, že rezerva ve výši 19,9 milionu EUR z rozpočtu agentury 
Frontex na rok 2007 byla uvolněna teprve v srpnu 2007; bere na vědomí odpovědi 
agentury v tomto ohledu;

3. vyzývá agenturu Frontex, aby řešila opakující se problémy v jejím systému pro účtování 
závazků, které Účetní dvůr zjistil;

4. s politováním konstatuje, že agentura Frontex byla nucena používat postupy náboru 
zaměstnanců, které nebyly zcela v souladu s obecnými prováděcími ustanoveními ke 
služebnímu řádu, aby získala vysoce kvalifikované specialisty; 

5. vyzývá agenturu Frontex, aby zlepšila své finanční řízení, zejména v souvislosti se 
zvýšením objemu prostředků v rozpočtech na roky 2008 a 2009.
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