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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je leto 2007 drugo polno leto delovanja Evropske agencije za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX);

1. ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski 
izkazi agencije Frontex za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2007, z vseh 
pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in 
pravilne;

2. je kljub vsemu zaskrbljen zaradi visoke stopnje prenosov sredstev, ki jih je opazilo 
Računsko sodišče, in poziva  agencijo Frontex, naj obravnava to težavo, ki jo je Sodišče 
izpostavilo že v svojem poročilu leta 2006;  poudarja, da je bila rezerva v proračunu 
agencije Frontex za leto 2007 v višini 19,9 milijona eurov sproščena šele avgusta 2007; je
seznanjen z odgovori agencije Frontex v zvezi s tem;

3. poziva agencijo Frontex, naj obravnava ponavljajoče se težave v svojem sistemu 
obveznosti, kot jih je opazilo Računsko sodišče;

4. obžaluje, da je agencija Frontex morala izvajati postopke za zaposlovanje, ki niso bili 
popolnoma usklajeni s splošnimi določbami za izvajanje kadrovskih predpisov, da bi 
privabila visoko kvalificirane strokovnjake; 

5. poziva agencijo Frontex, naj izboljša finančno poslovodenje, zlasti glede povečanja 
svojega proračuna za leti 2008 in 2009.
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