
AD\891905RO.doc PE478.342v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

2011/2215(DEC)

10.2.2012

AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC))

Raportor pentru aviz: Simon Busuttil



PE478.342v02-00 2/4 AD\891905RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\891905RO.doc 3/4 PE478.342v02-00

RO

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. constată cu satisfacție că, pentru exercițiul financiar 2010, Curtea de Conturi a reușit să 
obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sub toate aspectele semnificative, precum și 
cu privire la faptul că operațiunile subiacente sunt, în ansamblul lor, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

2. constată cu îngrijorare observațiile Curții de Conturi privind angajarea a 48 % din 
cheltuielile operaționale în ultima lună a anului 2010, precum și nivelul înalt de reportări 
rezultate ca urmare a acestei situații; sprijină eforturile Agenției de a evita această situație 
în viitor, în special prin programarea activităților sale cu doi ani în avans și stabilirea 
obiectivelor legate de execuția bugetului pe parcursul exercițiului;  solicită Agenției să se 
asigure că planificarea sa bugetară permite solicitări ad-hoc din partea Parlamentului; 
constată că aproape toate sumele reportate în 2011 au fost utilizate, având ca rezultat o 
rată de execuție finală de 98,55 % pentru exercițiul 2010; 

3. invită Agenția să ia măsurile necesare pentru a identifica și rezolva principalele obstacole 
legate de cheltuielile bugetare, finanțarea proiectelor, procesul de recrutare, precum și de 
constrângerile juridice și administrative, pentru a asigura gestionarea eficace a bugetului 
său;

4. constată cu îngrijorare întârzierile înregistrate în finalizarea procedurilor de recrutare, doar 
59 din 72 de posturi fiind ocupate în 2010; solicită Agenției să ia toate măsurile necesare 
pentru a evita repetarea acestei situații; constată cu îngrijorare acuzațiile de hărțuire a 
personalului și procesul care a fost intentat;  solicită Agenției să se ocupe în mod adecvat 
de aceste acuzații; solicită Agenției să clarifice tratamentul aplicat denunțătorilor și să 
transmită Parlamentului un raport scris privind punerea în aplicare a normelor în vigoare 
pentru protejarea denunțătorilor;

5. constată cu îngrijorare că, în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul 
2009, Curtea de Conturi a indicat deja faptul că Agenția ar putea să își îmbunătățească 
planificarea bugetului și a recrutărilor de personal, mai ales din perspectiva ratei mari a 
neocupării posturilor (21 %) și a volumului mare de credite reportate; reamintește faptul 
că Agenția ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți această situație;

6. subliniază faptul că descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției ar trebui să 
se bazeze și în continuare pe rezultatele sale din cursul exercițiului.
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