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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. ia act cu îngrijorare de constatările Curții de Conturi (Curtea) prezentate în raportul său 
special1; este de părere că fiecare raport special viitor al Curții privind activitățile 
Agenției trebuie să analizeze și modul în care sunt respectate și protejate drepturile 
fundamentale;

2. 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, deficiențe cauzate de punerea incompletă în aplicare a mandatului din 
2016 și de faptul că Agenția nu a luat măsurile necesare pentru a-și adapta organizarea 
astfel încât să pună în aplicare pe deplin acest mandat; observă cu îngrijorare că Curtea 
consideră 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. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

3. este preocupat de faptul că Agenția nu a transmis informații cu privire la impactul sau 
costul activităților sale, îndeosebi 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); constată că 
Agenția prezintă doar costuri bazate pe estimări care pot prezenta diferențe 
considerabile; observă cu dezamăgire că raportarea operațională a Agenției nu oferă 
informații adecvate factorilor de decizie; 

4. 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), ceea ce nu este în conformitate cu mandatul Agenției în temeiul Regulamentului 
(UE) 2019/1896; reamintește că Regulamentul (UE) 2019/1896 impune Agenției să 
recruteze cel puțin 40 de observatori pentru drepturile fundamentale până la 
5 decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i recruteze rapid și pe ceilalți 20 de observatori 
pentru drepturile fundamentale în posturi de administrator (AD); 

5. îndeamnă Consiliul de administrație al Agenției să adopte imediat planul de acțiune 
pentru punerea în aplicare a strategiei actualizate privind drepturile fundamentale și să 
îmbunătățească mecanismele de monitorizare și de raportare a încălcărilor drepturilor 
fundamentale și a plângerilor depuse în cadrul Agenției; 

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).
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6. constată că OLAF încă investighează activitățile Frontex; observă, de asemenea, că 
ancheta Ombudsmanului European cu privire la mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; remarcă, în plus, că Consiliul de administrație 
al Agenției și-a încheiat ancheta asupra a 13 incidente în Marea Egee; reamintește că 
Grupul de lucru al Parlamentului pentru controlul Frontex nu și-a finalizat încă raportul 
privind acuzațiile aduse Agenției pentru încălcarea drepturilor fundamentale;

7. concluzionează că acordarea unor competențe mai mari Agenției și majorarea bugetului 
său trebuie însoțite de o creștere proporțională a responsabilității și a transparenței sale; 
subliniază că responsabilitatea și transparența Agenției și, în special, angajamentul 
acesteia de a respecta legislația UE sunt condiții indispensabile pentru acordarea 
descărcării de gestiune pentru Agenție; evidențiază, în acest context, necesitatea de a 
clarifica pe deplin presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale la frontierele 
externe; 

8. susține că, din cauză că Agenția nu a clarificat și nu a prezentat în mod adecvat 
Parlamentului aspectele de mai sus, printre care se numără și cele din ultimul raport 
special al Curții, dar și din cauză că OLAF încă nu și-a încheiat ancheta, Parlamentul nu 
poate să acorde descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019.


