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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το δεύτερο πλήρες έτος λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex),

1. σημειώνει ότι κατέστη δυνατό για το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποκομίσει εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Frontex για το οικονομικό έτος που έκλεισε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι από κάθε σημαντική άποψη αξιόπιστοι και οι υποκείμενες 
πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

2. ανησυχεί ωστόσο για το υψηλό επίπεδο μεταφορών από έτους εις έτος που παρατηρεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητεί από τον Frontex να επιληφθεί αυτού του προβλήματος, το 
οποίο είχε ήδη θέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του του έτους 2006· 
επισημαίνει ότι το ύψους € 19,9 εκατ. εγγεγραμμένο στο αποθεματικό ποσό από τον 
προϋπολογισμό 2007 του Frontex αποδεσμεύθηκε μόλις τον Αύγουστο 2007· σημειώνει 
τις απαντήσεις του Frontex περί αυτού·

3. καλεί τον Frontex να επιληφθεί των προβλημάτων που παρατηρούνται κατ' επανάληψη 
στο σύστημα ανάληψης υποχρεώσεων που ακολουθεί, όπως παρατηρεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

4. εκφράζει τη λύπη του, διότι ο Frontex χρειάσθηκε να εφαρμόσει διαδικασίες για την 
πρόσληψη προσωπικού οι οποίες δεν ήταν απολύτως σύμφωνες με τις γενικές διατάξεις 
εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων για να 
προσελκύσει ειδικευμένους επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση· 

5. καλεί τον Frontex να βελτιώσει τη δημοσιονομική του διαχείριση, ιδίως όσον αφορά την 
αύξηση που παρατηρείται στους προϋπολογισμούς του των ετών 2008 και 2009.
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