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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι είναι σε θέση 
να έχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Frontex για το οικονομικό έτος 
2010 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο 
σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

2. θεωρεί λυπηρό το πολύ υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων, που αντιστοιχούν στο 
28% του προϋπολογισμού του Οργανισμού· λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 
αιτιολόγησε το γεγονός αυτό επικαλούμενος την ανάγκη να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη 
συνέχεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού και να διατεθούν 
κονδύλια για χρήση στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους· επαναλαμβάνει ότι η 
πρακτική της μεταφοράς πιστώσεων πρέπει να περικοπεί σοβαρά και ότι δεν πρέπει να 
δημιουργεί προσκόμματα στις πρακτικές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· ζητεί 
από τον Οργανισμό να τηρεί στο μέλλον την αρχή του ενιαυσίου·

3. επικροτεί τις προσπάθειες του Οργανισμού να βελτιώσει την επίβλεψη που ασκεί ο ίδιος 
στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του·· λαμβάνει γνώση ότι οι πρώτες συνοριακές 
ομάδες ταχείας επέμβασης αναπτύχθηκαν τον Νοέμβριο του 2010 και ότι τούτο είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στον προϋπολογισμό του Οργανισμού· 

4. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του 
Οργανισμού του οικονομικού έτους 2011, να αξιολογήσει λεπτομερέστερα τις πράξεις 
του επιχειρησιακού προϋπολογισμού σε συσχετισμό με τους στόχους που επεδίωξε ο 
Οργανισμός και τα επιτεύγματά του·

5. σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς την πιστοποίηση του λογιστικού 
συστήματος του Οργανισμού και ζητεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο 
δυνατό·

6. παρατηρεί ότι η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού πρέπει 
να εξακολουθήσει να βασίζεται στις επιδόσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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