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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:

1. își manifestă îngrijorarea față de faptul că, deși Curtea de Conturi a reușit să obțină 
asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale bugetului Colegiului 
European de Poliție pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în toate 
aspectele practice, Curtea de Conturi a observat că o sumă de peste 1 600 000 EUR, 
reprezentând 48% din creditele reportate din 2009, a trebuit să fie anulată în 2010, ceea ce 
contravine principiului bugetar al anualității;

2. constată că, deși Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 
subiacente conturilor anuale ale Colegiului, aceasta a subliniat, de asemenea, că, în ceea 
ce privește cheltuielile de organizare a cursurilor și seminarelor, s-a înregistrat o lipsă de 
rigoare în procesul de aprobare a rambursării costurilor conexe acestor activități, mai ales 
în ceea ce privește lipsa unor documente justificative; constată că în răspunsul transmis de 
Colegiu au fost prevăzute măsuri obligatorii de prezentare a listelor de participanți 
semnate corespunzător la depunerea rapoartelor financiare și a cererilor de decontare a 
costurilor, prin Decizia 11/2011/GB din 10 martie 2011 a Consiliului director al 
Colegiului;

3. constată că, conform Deciziei 11/2011/GB din 10 martie 2011 a Consiliului director al 
Colegiului, normele de decontare a activităților Colegiului au fost în mare măsură 
revizuite și că au fost clarificate mai multe măsuri legate de aplicarea cu strictețe a 
reglementărilor financiare și de o abordare foarte strictă în ceea ce privește costurile 
eligibile, inclusiv cele din raportarea obligatorie;

4. regretă faptul că, până la adoptarea Deciziei 34/2010/GB a Consiliului director al 
Colegiului din 29 septembrie 2010, datele limită pentru decontarea cheltuielilor nu au fost 
respectate, astfel încât nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire substanțială prin adoptarea 
acestora; reamintește faptul că depășirea datelor limită reprezintă unul dintre principalii 
factori care împiedică buna gestiune financiară; ia act de faptul că, în conformitate cu 
Decizia 34/2010/GB, decontarea nu se efectuează pentru cererile primite după data limită; 
solicită Colegiului să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la punerea 
în aplicare a respectivei decizii;

5. ia act de comentariul Curții de Conturi privind cursul dat rezultatelor constatărilor 
anterioare de audit printr-o verificare externă ex-post privind creditele utilizate pentru a 
finanța cheltuieli private în 2007 și 2008; salută răspunsul din partea Colegiului că ordinul 
de recuperare adresat fostului director de a returna suma de 2 014,94 EUR a fost respectat 
în totalitate, în decembrie 2011; 

6. salută Decizia 24/2011/GB a Consiliului director al Colegiului din 15 iunie 2011 privind 
desființarea comisiilor existente, începând cu 1 ianuarie 2012, reducându-se astfel 
suprapunerea pe verticală între diferitele structuri; invită Consiliul director să ia decizii 
drastice cu privire la grupurile de lucru existente; reamintește că articolul 10 alineatul (10) 



PE478.345v02-00 4/5 AD\891008RO.doc

RO

din Decizia 2005/681/JAI prevede că Consiliul director poate decide, „în cazuri de strictă 
necesitate”, să instituie grupuri de lucru pentru a face recomandări, pentru a dezvolta și a 
propune orice altă sarcină consultativă considerată necesară de către Consiliul director;

7. ia act de răspunsul din partea Colegiului că Regulamentul său de procedură a fost 
modificat pentru a limita numărul de reuniuni periodice ale Consiliului director la una 
pentru fiecare președinție și pentru a limita mărimea delegațiilor naționale, fiecare stat 
membru fiind încurajat să trimită maximum doi delegați la fiecare reuniune;

8. ia act de declarația Colegiului conform căreia Comisia a redus bugetul pe 2010 al 
Colegiului cu 1 000 000 EUR, dar subliniază faptul că suma alocată pentru anul 2010 este 
aceeași ca pentru anul 2009;

9. solicită Comisiei să supravegheze îndeaproape execuția bugetului Colegiului;

10. subliniază faptul că descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului ar trebui 
să se bazeze în continuare pe performanțele sale din cursul exercițiului.
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