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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor 
membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
(C6-0445/2008  2008/2272(DEC))
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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât 2007 este al doilea exercițiu complet de funcționare a Agenției Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii 
Europene (Frontex),

1. constată că Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale ale Frontex pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2007, în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2. este, cu toate acestea, îngrijorat de nivelul ridicat de reportări constatat de Curtea de 
Conturi și cere Frontex să soluționeze această problemă semnalată deja de Curte în 
raportul său pe 2006; subliniază faptul că rezerva de 19,9 milioane EUR din bugetul 2007 
al Frontex a fost eliberată doar în august 2007; ia act de răspunsurile Frontex cu privire la 
acest aspect;

3. invită Frontex să soluționeze problemele recurente constatate de Curtea de Conturi în 
ceea ce privește sistemul său de angajamente;

4. regretă faptul că Frontex a fost nevoită să aplice proceduri de recrutare care nu au fost 
integral în conformitate cu dispozițiile generale de punere în aplicare a Statutului 
funcționarilor pentru a atrage specialiști cu calificări înalte; 

5. invită Frontex să-și amelioreze gestiunea financiară, în special ținând seama de creșterea 
bugetelor sale pe 2008 și 2009.
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