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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que 2007 foi o segundo ano completo de funcionamento da Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia (Frontex),

1. Nota que o Tribunal de Contas pôde obter garantias suficientes de que as contas anuais da 
Agência Frontex relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2007 são fiáveis 
em todos os seus aspectos materiais e de que as operações subjacentes são legais e 
regulares no seu conjunto;

2. Manifesta-se, porém, preocupado com o nível elevado de dotações transitadas constatado 
pelo Tribunal de Contas e solicita à Agência Frontex que resolva este problema, que já foi 
apontado pelo Tribunal no seu relatório relativo ao exercício de 2006; constata que a 
reserva de 19,9 milhões € do orçamento da Agência relativo ao exercício de 2007 só foi 
desbloqueada em Agosto de 2007; toma nota das respostas da Agência a este respeito;

3. Solicita à Agência Frontex que trate dos problemas recorrentes do seu sistema de 
autorizações, constatados pelo Tribunal de Contas;

4. Lamenta que a Agência Frontex tenha tido que implementar procedimentos de 
recrutamento que não são inteiramente conformes com as disposições gerais de aplicação 
do Estatuto dos Funcionários para atrair especialistas altamente qualificados;

5. Solicita à Agência Frontex que melhore a sua gestão financeira, nomeadamente no que diz 
respeito aos aumentos dos seus orçamentos para 2008 e 2009.
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