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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že se mu podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka agentury Frontex za rozpočtový rok 2010 je ve všech významných ohledech 
spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2. lituje velmi vysoké míry přenesených prostředků, které představují 28 % celého rozpočtu 
agentury; bere na vědomí zdůvodnění agentury, tj. že je třeba zajistit kontinuitu 
operačních činností agentury a přidělit prostředky, které budou vynaloženy v prvním 
čtvrtletí následujícího roku; znovu opakuje, že praxe přenosů prostředků by měla být 
razantně omezena a neměla by bránit provádění řádného finančního řízení; žádá, aby se 
agentura v budoucnu řídila zásadou ročního rozpočtu;

3. vítá úsilí agentury zlepšit monitorování rozpočtu operací; je si vědom toho, že první 
pohraniční jednotky rychlé reakce byly nasazeny v listopadu 2010 a v důsledku toho 
nastaly v rozpočtu agentury výrazné změny; 

4. žádá, aby se Účetní dvůr ve své zprávě o účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2011 
podrobněji zabýval výdaji z rozpočtu na operace ve vztahu k cílům, které agentura 
sleduje, a k jejím výsledkům;

5. registruje pokrok, k němuž došlo při validaci účetního systému agentury, a žádá, aby byl 
tento proces co nejdříve dokončen;

6. konstatuje, že udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury by mělo i nadále vycházet 
z výsledků její činnosti v průběhu celého roku.
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