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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. subliniază rolul important al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă („Agenția”), cunoscută sub numele de Frontex, în promovarea, coordonarea și 
dezvoltarea gestionării europene integrate a frontierelor; 

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 
sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; 

3. ia act de ușoara creștere a bugetului, care se ridică la 289 de milioane EUR (ceea ce 
reprezintă o creștere de 2 %), din care 171 de milioane EUR, care reprezintă 59 %, au 
fost alocate pentru acorduri de finanțare cu țările care cooperează pentru activități 
operaționale; reamintește că Consiliul de administrație a redus bugetul inițial pentru 
2018 cu 31,5 milioane EUR prin intermediul a două bugete rectificative pentru a ține 
seama de nevoile mai reduse în materie de recrutare și de economiile realizate în 
materie de venituri și de răspuns operațional; 

4. salută faptul că Agenția a reușit să își crească în mod substanțial efectivele în 2018, 
trecând de la 526 la 630 de angajați (ceea ce reprezintă o creștere de 20 %); regretă, cu 
toate acestea, că numărul angajaților rămâne cu mult inferior (cu 17%) efectivului de 
760 de angajați autorizat în schema de personal pentru 2018; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la rata ridicată de rotație a personalului și la dificultățile permanente ale Agenției 
de a găsi candidați potriviți; ia act de faptul că coeficientul corector redus aplicat 
salariilor contribuie la această problemă și, prin urmare, salută intenția de a lua măsuri 
sociale pentru a remedia această situație; observă, în acest sens, că Statutul 
funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii 
Europene oferă flexibilitatea necesară pentru ca situația de pe piața muncii din Uniune 
să fie luată în considerare atunci când sunt recrutați funcționari pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale instituțiilor; ia act de faptul că Curtea a identificat o tendință 
generală a agențiilor de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul 
informatic; solicită să se ia măsuri pentru a reduce dependența de recrutarea externă în 
acest domeniu important; invită Agenția să publice anunțurile de posturi vacante pe site-
ul Oficiului European pentru Selecția Personalului pentru a crește vizibilitatea acestora;

5. ia act de nivelul invariabil de ridicat al creditelor reportate în 2019 (83 de milioane 
EUR, reprezentând 29 %) și al creditelor bugetare anulate (11 milioane EUR, 
reprezentând 12 %), care erau legate de dificultățile pe care le implică ocuparea 
posturilor din schema de personal, de întârzierea în lansarea construcției noului sediu și 
de caracterul multianual al proiectelor TIC, precum și de supraestimarea amplorii și a 
costurilor activităților de către țările care cooperează cu Agenția; se așteaptă ca Agenția 
și statele care cooperează cu aceasta să își îmbunătățească estimările bugetare pentru a 
reduce creditele reportate în 2019; salută faptul că Agenția a adoptat noi norme privind 
semnalarea neregulilor, a lansat un nou sistem de finanțare simplificat, a introdus un 



PE643.088v01-00 4/4 PA\1192101RO.docx

RO

sistem de control ex post care acoperă toate tipurile de cheltuieli și și-a modificat 
sistemul de controale ex ante; regretă totuși că Agenția nu a remediat încă problema 
semnalată de Curte din 2014 referitoare la documentele justificative insuficiente privind 
costurile reale furnizate de statele membre care au cooperat cu Agenția în sprijinul 
declarațiilor lor privind cheltuielile în materie de echipamente; ia act de măsurile luate 
de Agenție pentru a remedia această problemă, dar îndeamnă Agenția să răspundă în 
mod corespunzător la observațiile Curții, având în vedere că, în 2018, cheltuielile în 
materie de echipamente s-au ridicat la 60 de milioane EUR, ceea ce reprezintă 35 % din 
cheltuielile operaționale ale Agenției;

6. invită Agenția să ia măsuri corective cu privire la toate observațiile pendinte ale Curții, 
inclusiv în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a unei politici privind 
posturile sensibile, în conformitate cu propriile sale standarde de control intern;

7. reiterează faptul că în Consiliul de administrație al Agenției persistă un dezechilibru 
semnificativ între femei și bărbați; solicită ca acest dezechilibru să fie remediat cât mai 
curând posibil; invită, prin urmare, Agenția să ia inițiativa de a reaminti statelor membre 
importanța echilibrului de gen și invită statele membre să ia în considerare acest 
echilibru atunci când își numesc membrii în Consiliul de administrație;

8. reiterează apelul său adresat Agenției de a fi mai transparentă cu privire la activitățile 
sale; salută crearea pe site-ul său a unei secțiuni dedicate accesului public la documente; 
îndeamnă Agenția să creeze un registru al documentelor, care să fie obligatoriu din 
punct de vedere juridic, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/20011; 

9. consideră că Agenția ar trebui să ia inițiativa de a furniza informații cu privire la 
activitățile sale operaționale pentru a se proteja împotriva acuzațiilor neîntemeiate; 
invită Agenția să se prezinte în fața Comisiei LIBE pentru a-și îndeplini sarcinile 
specifice de raportare față de deputații din Parlamentul European, organizând regulat 
sesiuni de informare detaliate, dacă este cazul, într-un cadru care nu are caracter public; 
invită Agenția să pună la dispoziție raportul privind aplicarea practică a Regulamentului 
(UE) nr. 656/20142 pentru anul 2018, așa cum este obligată să facă din punct de vedere 
juridic, și să furnizeze în viitor informații mai concrete pentru a permite o evaluare 
adecvată a activităților desfășurate de Agenție pe mare.

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
2 Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a 
unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de 
Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93).


