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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 тя успя да получи разумни 
гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на 
Frontex за финансовата 2010 година и че като цяло свързаните с годишните отчети 
операции са законосъобразни и редовни;

2. изразява съжаление относно много високия процент преноси, представляващи 28 % 
от бюджета на Агенцията; отбелязва основанията, представени от Агенцията, а 
именно необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на оперативните 
дейности на Агенцията и от разпределяне на средства за разгръщане през първото 
тримесечие на следващата година; отново заявява, че практиката на преноси на 
бюджетни кредити следва да бъде намалена в значителна степен и не следва да 
възпрепятства практиките на добро финансово управление; изисква Агенцията да 
следва принципа на ежегодност в бъдеще;

3. приветства усилията на Агенцията да подобри своя мониторинг на изпълнението на 
оперативния бюджет; потвърждава, че първите екипи за бърза гранична намеса бяха 
разгърнати през ноември 2010 г. и че това доведе до значителни промени в бюджета 
на Агенцията;

4. изисква Сметната палата, в доклада си относно годишните отчети на Агенцията за 
финансовата 2011 година, да оцени с по-големи подробности оперативните разходи 
в бюджета във връзка с целите, преследвани от Агенцията, и постигнатите от нея 
резултати;

5. отбелязва напредъка, постигнат при валидирането на счетоводната система на 
Агенцията, и призовава процесът да бъде финализиран във възможно най-кратки 
срокове;

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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