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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изразява загриженост, че въпреки че Сметната палата успя да получи достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Европейския полицейски колеж (Колежа) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2010 г., са надеждни във всички 
съществени аспекти, Палатата отбелязва, че над 1 600 000 EUR, представляващи 
48 % от бюджетните кредити, пренесени от 2009 г., е трябвало да бъдат освободени 
през 2010 г., както и че тази ситуация противоречи на принципа на ежегодност на 
бюджета;

2. припомня факта, че въпреки че Сметната палата счита операциите, свързани с 
годишните отчети на Колежа за законосъобразни и редовни, тя също така 
подчертава, че по отношение на разходите за организиране на курсове и семинари 
процедурите на Колежа за одобрение на декларации за разходи, свързани с подобни 
дейности, не са достатъчно строги, по-специално по отношение на пълнотата на 
подкрепящите доказателства; отбелязва в отговора на Колежа, че с Решение 
11/2011/УС на управителния съвет на Колежа от 10 март 2011 г. са определени 
задължителни изисквания при представяне на финансови отчети и декларации за 
разходи да се представя подписан от всички участници списък;

3. отбелязва, че в съответствие с Решение 11/2011/УС на управителния съвет на 
Колежа от 10 март 2011 г. правилата за възстановяване на разходи за дейностите на 
Колежа са преразгледани до голяма степен и че са изяснени различни мерки за 
стриктното изпълнение на финансовите разпоредби и строго дисциплиниран подход 
по отношение на допустимите разходи, включително за задължително представяне 
на отчети;

4. изразява съжаление относно факта, че преди приемането на Решение 34/2010/УС на 
управителния съвет на Колежа на 29 септември 2010 г. крайните срокове за 
възстановяване на разходи не са били прилагани, поради което не е имало 
значително подобрение в спазването на тези срокове; припомня, че неспазването на 
крайните срокове е един от основните фактори, възпрепятстващи доброто 
финансово управление; отбелязва факта, че в съответствие с Решение 34/2010/УС 
няма да бъдат възстановявани разходи по получени след крайния срок искания; 
изисква от Колежа да информира органа по освобождаване от отговорност за 
изпълнението на това решение;

5. отбелязва забележката на Сметната палата относно проследяването на действията, 
предприети във връзка с предишни одитни констатации, извършено чрез външна 
последваща проверка на бюджетните кредити, използвани за финансиране на лични 
разходи през 2007 и 2008 г.; приветства отговора от Колежа, че разпореждането за 
възстановяване, връчено на бившия директор с искане да върне сумата от 
2 014,94 EUR е било изпълнено изцяло през декември 2011 г.;
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6. приветства Решение 24/2011/УС на управителния съвет на Колежа от 15 юни 2011 г. 
за разпускане на съществуващите комитети, считано от 1 януари 2012 г., като по 
този начин е намалено вертикалното припокриване между различните структури; 
призовава управителния съвет да вземе драстични решения относно действащите 
работни групи; припомня, че съгласно член 10, параграф 10 от Решение 
2005/681/ПВР управителният съвет може да реши, „ако е крайно наложително“, да 
създаде работни групи, които да изготвят препоръки и да разработват и да 
предлагат други консултации, счетени за необходими от управителния съвет;

7. отбелязва отговора на Колежа, че неговият процедурен правилник е бил изменен, 
вследствие на което броят на редовните заседания на управителния съвет е 
ограничен до едно заседание за всяко председателство, а броят членове на 
националните делегации е намален, като на всяка държава членка се препоръчва да 
изпраща най-много двама делегати за всяко заседание;

8. отбелязва изявлението на Колежа, че Комисията намали неговия бюджет за 2010 г. с 
1 000 000 EUR, но подчертава, че сумата, разпределена за 2010 г., е същата като за 
2009 г.;

9. призовава Комисията да наблюдава отблизо изпълнението на бюджета на Колежа;

10. отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Колежа следва да продължава да се основава на работата му през 
годината.
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