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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže rok 2007 bol druhým úplným rokom fungovania Európskej agentúry pre riadenie 
operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie 
(Frontex);

1. poznamenáva, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná 
účtovná závierka agentúry Frontex za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 
2007, je zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako 
celok zákonné a správne;

2. je však znepokojený vysokou mierou prenesených rozpočtových prostriedkov, ktorú 
zaznamenal Dvor audítorov, a žiada agentúru Frontex, aby riešila tento problém, na ktorý 
už Dvor audítorov upozornil vo svojej správe za rok 2006; poukazuje na skutočnosť, že 
rezerva z rozpočtu agentúry Frontext na rok 2007 vo výške 19,9 milióna EUR sa uvoľnila 
až v auguste 2007; berie na vedomie príslušné odpovede agentúry Frontex;

3. žiada agentúru Frontex, aby riešila opakované problémy vo svojom systéme záväzkov, 
na ktoré poukázal Dvor audítorov;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra Frontex musela s cieľom prilákať vysoko 
kvalifikovaných odborníkov uplatniť postupy prijímania zamestnancov, ktoré neboli 
úplne v súlade so všeobecnými ustanoveniami služobného poriadku; 

5. žiada agentúru Frontex, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide 
o zvýšenie rozpočtu v rokoch 2007 a 2008.


	756187sk.doc

