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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

Агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие

1. приветства факта, че Сметната палата успя да получи достатъчна увереност, че 
годишните отчети на всички агенции, свързани с пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, за финансовата 2010 година са надеждни във всички 
съществени аспекти и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

2. изразява съжаление, че повечето от тези агенции отчитат висок процент преноси; 
призовава тези агенции да положат усилия за подобряване на мониторинга на 
изпълнението на техния бюджет и да подобрят планирането на техните дейности; 
признава факта, че някои агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие, са оперативни и че изпълнението на техния бюджет може да зависи 
от външни фактори; 

3. изразява съжаление, че някои агенции продължават да отчитат висок процент 
незаети длъжности през 2010 г.; призовава тези агенции да предприемат всички 
необходими мерки, за да избегнат повтарянето на тази ситуация в бъдеще; 

4. призовава Комисията, в рамките на преразглеждането на Решение 2009/371/ПВР, да 
разгледа възможността за сливане на Европейския полицейски колеж с 
Европейската полицейска служба с цел подобряване на разпределението на 
ресурсите и намаляване на административните разходи;

5. отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на тези агенции следва да продължава да се основава на работата им през 
годината.
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