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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att den kunnat få tillräckliga 
garantier för att Frontex årsredovisning för budgetåret 2010 i allt väsentligt är tillförlitlig 
och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet beklagar den mycket höga nivån på överföringarna, som motsvarar 
28 procent av byråns budget. Parlamentet noterar byråns förklaring, nämligen att den 
måste garantera kontinuitet i sin operativa verksamhet och tilldela medel för användning 
under det första kvartalet följande år. Parlamentet upprepar att användningen av 
överföringar av anslag kraftigt bör minska och inte får hindra en sund ekonomisk 
förvaltning. Parlamentet kräver att byrån ska följa budgetprincipen om ettårighet i 
framtiden.

3. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som byrån gjort för att förbättra
kontrollen av den operativa budgeten. Parlamentet medger att de första enheterna för 
snabba gränsinsatser utplacerades i november 2010 och att detta innebar betydande 
förändringar i byråns budget. 

4. Europaparlamentet ber revisionsrätten att i sin rapport om byråns årsredovisning för 
budgetåret 2011 mer i detalj bedöma den operativa budgetens utgifter i förhållande till de 
mål som byrån strävar efter att uppnå och dess resultat.

5. Europaparlamentet konstaterar de framsteg som gjort med att få byråns 
redovisningssystem godkänt och begär att processen ska slutföras så snart som möjligt.

6. Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av byråns budget bör 
fortsätta att baseras på byråns prestationer under året.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan 
Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène 
Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia 
Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica 
Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea 
McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios 
Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba 
Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia 
Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de 
Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert 
Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis
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