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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. reiterează rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA sau agenția), care 
contribuie la asigurarea protecției drepturilor fundamentale ale persoanelor care trăiesc 
în Uniune; subliniază, în special, valoarea studiilor și a avizelor agenției pentru 
elaborarea legislației Uniunii;

2. salută faptul că Curtea de Conturi (CCE) a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale FRA pentru exercițiul financiar 2018 sub 
toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; ia act de bugetul stabil de 23 de milioane EUR și de creșterea 
ușoară a personalului de la 108 la 110 angajați în 2018;

3. ia act de restructurarea internă a agenției din 2018, cu scopul de a consolida sprijinul 
între departamente și de a îmbunătăți rezultatele agenției; 

4. regretă că nivelul reportărilor de angajamente pentru cheltuieli operaționale a fost, din 
nou, foarte ridicat, situându-se la 70 % sau 4,9 milioane EUR, adică același procentaj 
ca în 2017; ia act de faptul că aceste întârzieri reflectă natura activităților agenției, în 
special finanțarea studiilor care se întind pe mai multe luni, depășind adesea sfârșitul 
anului; salută faptul că agenția a introdus proceduri de planificare pentru a monitoriza 
întârzierile între semnarea contractelor, livrări și plăți, dar este de acord cu CCE că 
Agenția ar trebui să își îmbunătățească planificarea financiară, inclusiv, eventual, 
introducerea unor credite diferențiate;

5. observă că CCE a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal 
extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită să se ia măsuri pentru 
diminuarea dependenței de recrutarea externă în acest domeniu important; ia act de 
eforturile depuse de agenție pentru a echilibra distribuția geografică a recrutării de 
candidați calificați pentru diferite atribuții, având în vedere dificultățile întâmpinate la 
recrutarea unor candidați potriviți pentru anumite profiluri; 

6. salută progresele înregistrate de agenție în ceea ce privește recomandările CCE; invită 
FRA să își intensifice eforturile legate de recomandările pendinte, și anume 
introducerea licitațiilor electronice și a depunerii ofertelor pe cale electronică, 
reducerea creditelor bugetare reportate și achizițiile de studii; 

7. afirmă, în ceea ce privește achizițiile de studii, că constrângerile bugetare nu ar trebui 
să ducă la proceduri de achiziții publice nereușite; consideră că angajamentul agenției 
de a avea în vedere efectuarea de cercetări de piață înainte de lansarea cererilor de 
ofertă, de a revizui, dacă este necesar, cerințele tehnice și de a reevalua, dacă este 
posibil, prioritatea studiilor care urmează să fie realizate este un pas în direcția bună 
pentru a mări șansele de succes ale procedurilor de licitație în viitor.


