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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta záver Dvora audítorov, že sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná 
závierka agentúry Frontex za rozpočtový rok 2010 je zo všetkých významných hľadísk 
spoľahlivá a že príslušné operácie sú ako celok zákonné a správne;

2. vyjadruje poľutovanie nad veľmi vysokou úrovňou prenesených prostriedkov, ktoré 
predstavujú 28 % rozpočtu agentúry; berie na vedomie vysvetlenia agentúry, konkrétne 
potrebu zaistiť kontinuitu v operačných činnostiach agentúry a vyčleniť prostriedky na 
nasadenie síl v prvom štvrťroku nasledujúceho roka; znova zdôrazňuje, že prenášanie 
rozpočtových prostriedkov by sa malo výrazne obmedziť a nemalo by obmedzovať 
postupy riadneho finančného hospodárenia; požaduje, aby agentúra v budúcnosti 
dodržiavala zásadu ročnej platnosti rozpočtu; 

3. víta úsilie agentúry o zlepšenie monitorovania rozpočtu na operácie; berie na vedomie, že 
prvé rýchle pohraničné zásahové tímy boli rozmiestnené v novembri 2010 a že to vyústilo 
do významných zmien v rozpočte agentúry; 

4. žiada Dvor audítorov, aby vo svojej správe o účtovnej závierke agentúry za rozpočtový 
rok 2011 podrobnejšie posúdil operačné rozpočtové výdavky, pokiaľ ide o ciele, ktoré má 
agentúra plniť, a jej výsledky;

5. berie na vedomie pokrok dosiahnutý vo validácii účtovného systému agentúry a vyzýva na 
čo najskoršie dokončenie tohto procesu;

6. konštatuje, že absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry by sa aj v budúcnosti malo 
zakladať na jej výkonnosti počas celého roka.
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