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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. приветства заключението на Сметната палата, че е успяла да получи достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права за финансовата 2010 година са надеждни във всички съществени аспекти и че 
извършените операции са законосъобразни и редовни;

2. отбелязва със загриженост коментара на Сметната палата относно увеличаването на 
оперативния бюджет с 48 % през последния месец на 2010 г. и високия процент 
преноси вследствие на това; подкрепя усилията на Агенцията да се избегне тази 
ситуация в бъдеще, а именно като планира дейността си две години предварително 
и определя цели в хода на годината по отношение на изпълнението на бюджета; 
призовава Агенцията да създаде условия, така че бюджетното й планиране да 
допуска включването на ad hoc искания от страна на Парламента; отбелязва, че 
почти всички суми, пренесени за 2011 г., са били използвани, което води до 
окончателен резултат за 2010 г. от 98,55 %;

3. приканва Агенцията да предприеме необходимите действия за определянето и 
преодоляването на основните препятствия във връзка с бюджетите разходи, 
финансирането на проекти, назначаването на персонал и правните и 
административните ограничения, с цел да осигури ефикасното управление на своя 
бюджет;

4. отбелязва със загриженост закъснението при приключването на процедурите за 
набиране на персонал, което означава, че само 59 от 72 работни места са били 
запълнени през 2010 г.; призовава Агенцията да предприеме всички необходими 
мерки, за да избегне повтарянето на тази ситуация в бъдеще; отбелязва със 
загриженост твърденията за тормоз на персонала и образуваното съдебно 
производство; изисква от Агенцията да разгледа по адекватен начин тези твърдения; 
призовава Агенцията да изясни третирането на лицата, подаващи сигнали за 
нарушения, и да представи на Парламента писмен доклад за прилагането на 
действащите разпоредби за защита на тези лица;

5. отбелязва със загриженост, че в рамките на процедурата по освобождаване от 
отговорност за финансовата 2009 година Сметната палата вече коментира, че 
Агенцията може да подобри своето планиране във връзка с бюджета и набирането 
на персонал, по-специално по отношение на високия процент незаети работни места 
(21 %) и големия обем пренесени бюджетни кредити; отново заявява, че Агенцията 
следва да предприеме всички необходими мерки за подобряване на положението;

6. отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Агенцията следва да продължава да се основава на работата й през 
годината.
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