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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że rok 2007 był drugim pełnym rokiem funkcjonowania Europejskiej 
Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex),

1. odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać racjonalną pewność, że 
roczne sprawozdanie finansowe agencji Frontex za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2007 r. jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne i że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń są, jako całość, legalne i prawidłowe;

2. wyraża jednak zaniepokojenie zaobserwowanym przez Trybunał Obrachunkowy 
wysokim poziomem przeniesień i zwraca się do agencji Frontex o zajęcie się tym 
problemem, na który trybunał zwrócił już uwagę w swoim sprawozdaniu z 2006 r.; 
podkreśla, że rezerwa w wysokości 19,9 mln z budżetu Frontex na rok 2007 została 
uwolniona dopiero w sierpniu 2007 r.; przyjmuje do wiadomości odnośne wyjaśnienia 
złożone przez Frontex;

3. wzywa Frontex do zajęcia się powracającymi problemami związanymi z systemem 
zobowiązań, zaobserwowanymi przez Trybunał Obrachunkowy;

4. wyraża ubolewanie, że w celu przyciągnięcia wysoko wykwalifikowanych pracowników 
agencja Frontex musiała wprowadzić w życie procedury rekrutacyjne, które nie są w 
pełni zgodne z ogólnymi przepisami wykonawczymi regulaminu pracowniczego; 

5. wzywa Frontex do poprawy swego zarządzania finansowego, szczególnie w odniesieniu 
do wzrostu jej budżetu w roku 2008 i 2009.
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