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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so 
letni računovodski izkazi agencije Frontex za proračunsko leto 2010 z vseh pomembnih 
vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2. obžaluje zelo visoko stopnjo prenosov v višini 28 % proračuna agencije; je seznanjen z 
obrazložitvami, ki jih je podala agencija, tj. s potrebo po zagotavljanju neprekinjenosti 
operativnih dejavnosti agencije in po dodelitvi sredstev za napotitve v prvem četrtletju 
prihodnjega leta; poudarja, da bi morala biti praksa prenosov proračunskih sredstev 
močno okrnjena in ne bi smela ovirati prakse dobrega finančnega poslovodenja; zahteva, 
da agencija v prihodnje spoštuje načelo enoletnosti;

3. pozdravlja prizadevanja agencije za izboljšanje spremljanja operativnega proračuna; 
priznava, da je napotitev prvih skupin za hitro posredovanje na mejah novembra 2010 
povzročila precejšnje spremembe v proračunu agencije; 

4. zahteva, da Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih agencije 
za proračunsko leto 2011 natančneje oceni odhodke iz operativnega proračuna glede na 
cilje, ki si jih je zastavila agencija, in njene dosežke;

5. je seznanjen z napredkom pri preverjanju računovodskega sistema agencije in zahteva, da 
se postopek koliko mogoče hitro zaključi;

6. ugotavlja, da bi morala podelitev razrešnice za izvrševanje proračuna agencije še naprej 
temeljiti na njeni uspešnosti skozi celotno leto.
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