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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește concluziile primului aviz al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne și raportul final al Comisiei pentru control bugetar, care au condus la 
decizia de a amâna acordarea descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Agenția”) aferent exercițiului 
financiar 2019 „până când aceste elemente vor fi clarificate și prezentate în mod 
corespunzător de către Agenție și până la finalizarea anchetei OLAF”; subliniază că, 
prin amânarea acordării descărcării de gestiune, Parlamentul a acordat Agenției un 
termen suplimentar de șase luni pentru a răspunde diferitelor elemente care au fost 
dezvoltate în rezoluția votată la 28 aprilie 2021;

2. ia act cu îngrijorare de constatările Curții de Conturi („Curtea”) prezentate în raportul 
său special nr. 08/2021 intitulat „Sprijinul acordat de Frontex pentru gestionarea 
frontierelor externe: nu a fost suficient de eficace până în prezent”1; subliniază că 
auditul acoperă perioada cuprinsă între sfârșitul anului 2016, când a intrat în vigoare 
noul mandat al Agenției, și sfârșitul anului 2020 și, prin urmare, acoperă în întregime 
anul 2019 al actualului exercițiu de descărcare de gestiune, însă nu ține seama de 
măsurile recente adoptate de Agenție pentru a-și îndeplini mandatul; ia act de faptul că 
o analiză a respectării drepturilor fundamentale de către Agenție nu a fost inclusă în 
domeniul de aplicare al raportului special al Curții, deoarece acest lucru ar necesita un 
audit specific având în vedere complexitatea chestiunii; invită Curtea să efectueze un 
astfel de audit specific în viitor; 

3. constată cu regret că s-au depistat deficiențe în activitățile de bază ale Agenției menite 
să sprijine lupta împotriva imigrației ilegale și lupta împotriva criminalității 
transfrontaliere; regretă că nu au fost adoptate toate măsurile necesare pentru a-și adapta 
organizarea astfel încât să pună în aplicare pe deplin mandatul din 2016; observă că 
Agenția a suferit o transformare semnificativă, mandatul său fiind revizuit de mai multe 
ori fără efectuarea unor evaluări de impact prealabile de către Comisie; reamintește că 
bugetul Agenției a fost majorat semnificativ, în concordanță cu noul mandat extins, de 
la 118 milioane EUR în 2011 la 460 de milioane EUR în 2020 și la o medie anuală de 
900 de milioane EUR pentru perioada 2021-2027; observă cu îngrijorare că Curtea a 
considerat că există un risc semnificativ ca Agenția să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul (UE) nr. 2019/18962; recunoaște lacunele și 
inconsecvențele cadrului de schimb de informații, precum și deficiențele care afectează 
punerea în aplicare de către statele membre a Regulamentului (UE) nr. 1052/20133; ia 
act, în special, de problemele actuale legate de exhaustivitatea și calitatea datelor în 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și 
(UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, p. 1).
3 Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de 
instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).
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procesul de colectare a datelor aferent evaluării de către Agenție a vulnerabilității, în 
pofida obligației statelor membre de a furniza Agenției informațiile de care are nevoie; 
subliniază că fostul ofițer pentru drepturile fundamentale a întâmpinat numeroase 
dificultăți în ceea ce privește colectarea răspunsurilor din partea autorităților naționale 
în timpul evaluării operațiunilor comune; observă că Agenția a acceptat recomandările 
formulate de Curte în raportul său special și că o serie de modificări sunt în curs de 
punere în aplicare sau au fost deja puse în aplicare de la publicarea raportului; 

4. este preocupat de faptul că, potrivit raportului special al Curții, Agenția: (1) nu 
efectuează o evaluare solidă a operațiunilor sale comune; (2) furnizează informații cu 
privire la resursele necesare, angajate și desfășurate pentru aceste operațiuni, dar nu 
explică nicio abatere și nici nu identifică impactul eventualelor lacune și (3) nu 
transmite informații cu privire la costul real al operațiunilor sale comune, fie agregate, 
fie defalcate pe operațiuni (maritime și aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau echipamente grele) și cu privire la contribuția 
efectivă a statelor membre la operațiunile comune, deoarece, în multe cazuri, statele 
membre nu au furnizat Agenției datele necesare și au contestat fezabilitatea utilizării 
costurilor unitare; constată că Agenția prezintă doar costuri bazate pe estimări care pot 
prezenta diferențe considerabile; îndeamnă Agenția, împreună cu statele membre, să 
îmbunătățească raportarea operațională pentru a asigura informarea adecvată a factorilor 
de decizie;

5. apreciază recrutarea ofițerului pentru drepturile fundamentale, care și-a început 
mandatul la 1 iunie 2021, și numirea a 20 de observatori pentru drepturile 
fundamentale; regretă că 15 dintre aceste numiri au fost făcute în posturi de asistent 
(AST); reamintește că Regulamentul (UE) 2019/1896 impune Agenției să recruteze cel 
puțin 40 de observatori pentru drepturile fundamentale până la 5 decembrie 2020; 
îndeamnă Agenția să recruteze rapid cei 20 de observatori pentru drepturile 
fundamentale rămași și să îi numească la nivel AD, lucru solicitat în mod repetat de 
Parlament și de Comisie; 

6. ia act de faptul că, în noiembrie 2019, au intrat în vigoare noi norme privind 
mecanismul de tratare a plângerilor, care au conferit mai multe responsabilități 
ofițerului pentru drepturile fundamentale; salută adoptarea strategiei actualizate privind 
drepturile fundamentale de către Consiliul de administrație al Agenției în februarie 
2021; îndeamnă Consiliul de administrație al Agenției să adopte imediat planul de 
acțiune privind drepturile fundamentale pentru punerea în aplicare a strategiei 
actualizate și să îmbunătățească mecanismele de monitorizare și de raportare a 
încălcărilor drepturilor fundamentale și a plângerilor depuse în cadrul Agenției; 

7. constată că OLAF încă investighează activitățile Agenției; observă, de asemenea, că 
ancheta Ombudsmanului European privind funcționarea mecanismului de tratare a 
plângerilor al Agenției cu privire la presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale și 
la rolul ofițerului pentru drepturile fundamentale, decizia OI/5/2020/MHZ4, a fost 
închisă la 15 iunie 2021 și că s-a decis să nu se continue ancheta, deși au fost 
identificate multe domenii în care sunt necesare îmbunătățiri, inclusiv accesibilitatea 
mecanismului de tratare a plângerilor și necesitatea de a îmbunătăți transparența; 

4 https://www.ombudsman.europa.eu/ro/decision/ro/143108
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remarcă, în plus, că Consiliul de administrație al Agenției și-a încheiat ancheta asupra a 
13 incidente în Marea Egee; 

8. ia act de faptul că, în raportul său aprobat la 15 iulie 2021, Grupul de lucru pentru 
controlul Frontex (GLCF) al Parlamentului „nu a găsit dovezi concludente cu privire la 
performanța directă a returnărilor și/sau a expulzărilor colective de către Frontex în 
cazurile de incidente grave care ar putea fi examinate de GLCF”; constată că a mai 
„conchis că Agenția are probe în sprijinul acuzațiilor de încălcări ale drepturilor 
fundamentale în statele membre cu care a desfășurat operațiuni comune, dar nu a 
abordat și nu a luat măsuri în urma acestor încălcări cu promptitudine, vigilență și 
eficiență”; constată că „Agenția nu a răspuns în mod adecvat la observațiile interne cu 
privire la anumite cazuri probabile de încălcări ale drepturilor fundamentale în statele 
membre” și că, în general, Frontex nu a luat în considerare rapoartele „mai multor actori 
fiabili”; ia act de faptul că GLCF „a identificat deficiențe în mecanismele Frontex de 
monitorizare, raportare și evaluare a situațiilor și evoluțiilor în materie de drepturi 
fundamentale și formulează recomandări concrete de îmbunătățire”, dar „a identificat, 
de asemenea, lacune în cadrul cooperării cu statele membre, care ar putea împiedica 
îndeplinirea obligațiilor Frontex în materie de drepturi fundamentale”; subliniază că 
GLCF este preocupat de „o lipsă de cooperare din partea directorului executiv în ceea ce 
privește conformitatea cu unele dintre prevederile Regulamentului EBCG, în special 
referitor la drepturile fundamentale”, inclusiv în 2019; ia act de faptul că „GLCF este de 
părere că Consiliul de administrație ar fi trebuit să joace un rol mult mai proactiv în 
recunoașterea riscului grav de încălcare a drepturilor fundamentale și în luarea de 
măsuri pentru a se asigura că Frontex își îndeplinește obligațiile negative și pozitive în 
materie de drepturi fundamentale, astfel cum sunt consacrate în regulament”; ia act de 
faptul că GLCF „salută noile proceduri și norme interne elaborate de Frontex în ultimele 
luni pentru a se conforma regulamentului, dar îndeamnă ambii actori să mărească și mai 
mult gradul de respectare a drepturilor fundamentale de către Agenție, reanalizând 
structurile sale interne și comunicarea, precum și cooperarea cu statele membre gazdă”; 
constată că GLCF „subliniază responsabilitatea statelor membre și a Comisiei, în afara 
rolului lor în cadrul Consiliului de administrație”;

9. subliniază că acordarea unor competențe mai mari Agenției și majorarea bugetului său 
trebuie însoțite de o creștere proporțională a responsabilității și a transparenței sale; 
salută înființarea registrului de transparență la 5 mai 2021 pentru a face publice 
interacțiunile agenților Frontex cu părțile terțe interesate; subliniază că responsabilitatea 
și transparența Agenției și, în special, angajamentul acesteia de a respecta legislația 
Uniunii și drepturile fundamentale sunt condiții indispensabile pentru acordarea 
descărcării de gestiune pentru Agenție; salută, în acest sens, punerea în aplicare în curs 
a foii de parcurs a Agenției și reamintește decizia privind descărcarea de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2019 adoptată de Parlament la 28 aprilie 2019, care preconiza că 
Agenția va pune în aplicare pe deplin recomandările Grupului de lucru FRaLO și va 
prezenta autorității care acordă descărcarea de gestiune măsuri concrete însoțite de un 
calendar clar pentru a soluționa problemele identificate; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale la 
frontierele externe;

10. Fără a aduce atingere dreptului Comisiei pentru control bugetar de a analiza evoluția 
elementelor în ceea ce privește concluziile GLCF și de a evalua punerea în aplicare a 
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foii de parcurs a agenției, sugerează ca această comisie, în măsura în care nu toate 
aspectele identificate în prezentul aviz au fost clarificate în mod corespunzător 
Parlamentului, inclusiv aspectele prezentate în recentul raport special al Curții și până la 
finalizarea anchetei OLAF, să nu acorde descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2019.
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