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INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
Audit la nivelul UE: Contribuția Fondului pentru frontierele externe (FFE) la 

gestionarea frontierelor externe ale UE 
 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă 
rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte 
specifice legate de gestiune. 

Acest raport special (nr. 15/2014) urmărește să determine dacă FFE a contribuit în mod eficace la 
gestionarea frontierelor externe ale UE. Raportul se axează pe eficacitatea FFE și pe valoarea sa 
adăugată europeană, precum și pe realizarea obiectivelor programelor și ale proiectelor, inclusiv 
solidaritatea financiară. FFE a reprezentat principalul instrument financiar al UE pentru sprijinirea 
gestionării frontierelor externe în perioada 2007-2013. El a fost succedat de Fondul pentru securitate 
internă - Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, care acoperă perioada 2014-
2020. 

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Louis 
Galea (MT), membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. 
 
DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Miercuri, 8 octombrie 2014, la ora 10:30 
LOCUL DE DESFĂȘURARE  RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 SALA MAALBEEK 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgia 

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și 
un comunicat de presă. Raportul va fi publicat pe site-ul internet al Curții,  www.eca.europa.eu, în 23 de limbi oficiale ale 
Uniunii Europene, pe măsură ce diversele versiuni lingvistice devin disponibile. 
 
Va fi disponibilă o transmisie video LIVE în streaming pe canalul EbS la adresa: 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. În timpul transmisiei, se pot adresa întrebări pe Twitter 
@EUAuditorsECA. Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile franceză și engleză.  

 

http://www.eca.europa.eu/�
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1�

