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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 Frontex 
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. regretă nivelul foarte ridicat al creditelor reportate, reprezentând 28% din bugetul 
Agenției; ia act de justificările prezentate de Agenției, și anume nevoia de a asigura 
continuitatea activităților operaționale ale Agenției și de a aloca fonduri pentru 
desfășurarea din primul trimestru al anului viitor; reiterează că practica reportării 
fondurilor ar trebui redusă în mod semnificativ și că aceasta nu ar trebui să împiedice 
practicarea bunei gestiuni financiare; solicită Agenției să respecte principiul anualității în 
viitor;

3. salută eforturile Agenției de a-și îmbunătăți monitorizarea bugetului aferent operațiunilor; 
ia act de faptul că primele echipe de intervenție rapidă la frontieră au fost desfășurate în 
noiembrie 2010, ceea ce a avut ca rezultat modificarea semnificativă a bugetului Agenției; 

4. solicită ca raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul 
financiar 2011 să conțină o analiză mai detaliată a cheltuielilor bugetare legate de 
operațiuni din perspectiva obiectivelor stabilite de Agenție și a realizărilor înregistrate de 
aceasta;

5. constată progresul realizat în validarea sistemului contabil al Agenției și solicită 
finalizarea cât mai rapidă a acestui proces;

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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