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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:

1. подчертава важната роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 
(„Агенцията“), наричана обикновено „Frontex“, за насърчаване, координиране и 
развитие на европейското интегрирано управление на границите при пълно 
зачитане на основните права;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2019 година, за законосъобразни 
и редовни във всички съществени аспекти и че финансовото ѝ състояние към 
31 декември 2019 г. е вярно представено; 

3. приветства констатацията на Палатата, че опростената схема за финансиране, 
въведена в началото на 2018 г., която обхваща разгръщането на човешките 
ресурси, изглежда допринася за намаляване на административната тежест, по-
голямо опростяване и по-добър мониторинг на безвъзмездната помощ; изразява 
обаче съжаление във връзка с констатацията на Палатата, че възстановяването на 
разходи за оборудване (около 35% от общите разходи на Агенцията за оперативни 
дейности, или 64 милиона евро) все още се основава на действителните разходи и 
поради това е по-застрашено от грешки и че плановете за преминаване към модел 
на възстановяване за този вид разходи на основата на единична цена до момента 
са неуспешни в настоящия си вид; отбелязва констатацията на Палатата, че 
Агенцията е предприела стъпки за подобряване на предварителните проверки и че 
отново е въвела последващи проверки на възстановяването на разходи през 
2019 г., в съответствие с препоръките на Палатата, отправени през предходни 
години;

4. като се имат предвид сериозните и нееднократни твърдения за извършени от 
Агенцията връщания и нарушения на основните права, счита, че Агенцията 
трябва да укрепи процедурите за вътрешно отчитане и най-вече да изгради 
култура на подаване на сигнали за нередности, както и култура, при която 
ефективно се сигнализира при възникване на загриженост, за да се намали рискът 
за репутацията за Агенцията и за Съюза като цяло; настоява Агенцията спешно да 
назначи 40-те наблюдатели на основните права в съответствие с изискването в 
член 110, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/1896; призовава Агенцията да 
създаде редовен механизъм, с помощта на който да информира членовете на 
Парламента за текущите операции, включително за сериозни инциденти и други 
сигнали за насилие и неспазване на основните права по външната граница.


