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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 
finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Biuras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0098/2019),

– atsižvelgdamas į savo 2019  kovo 26 d. sprendimą3, kuriuo atidedamas sprendimas dėl 
2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio 
paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymus,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20125, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo6, ypač į jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 

1 OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
2 OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
3 Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0261.
4 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
5 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
6 OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
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1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje7, ypač 
į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje8, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A9-0000/2019),

1. patvirtina / nepatvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, 
kad Biuro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir 
Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje (L serijoje).

7 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
8 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 
finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Biuras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0098/2019),

– atsižvelgdamas į savo 2019 kovo 26 d. sprendimą3, kuriuo atidedamas sprendimas dėl 
2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio 
paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymus,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20125, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo6, ypač į jo 36 
straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 

1 OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
2 OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
3 Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0261.
4 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
5 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
6 OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
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1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje7, ypač 
į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje8, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A9-0000/2019),

1. pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro 
vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
8 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio 
paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A9-0000/2019),

A. kadangi visos Sąjungos decentralizuotos agentūros privalo veikti skaidriai ir būti 
visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos įstaigoms, patikėtas 
lėšas;

B. kadangi Parlamento vaidmuo vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra nurodytas 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, Finansiniame reglamente ir finansiniame 
pagrindų reglamente;

1. pabrėžia, kad svarbu atsakingai vykdyti Sąjungos biudžetą;

2. primena Parlamento vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip 
reglamentuojama Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, Finansiniame reglamente ir 
Parlamento darbo tvarkos taisyklėse;

Neigiamos nuomonės dėl 2017 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

3. primena, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, reikšmingi ir sistemingi mokėjimų 
neatitikties EASO finansiniam reglamentui ir kitoms taikomoms taisyklėms bei 
nuostatoms atvejai daugiausiai susiję su viešaisiais pirkimais ir įdarbinimo 
procedūromis, dėl kurių atlikti mokėjimai; be to, apgailestauja dėl to, kad sistemingas 
neatitikties pobūdis rodo, kad taikyta netinkama vidaus kontrolės sistema; labai 
apgailestauja dėl to, kad su reikalavimų neatitinkančiais mokėjimais susijusių klaidų 
suma sudaro ne mažiau kaip 7,7 mln. EUR arba 10,3 proc. visų Europos prieglobsčio 
paramos biuro (toliau – Biuras) 2017 m. atliktų mokėjimų;

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo rezultatai

4. apgailestauja dėl OLAF nustatytų faktų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūrų 
pažeidimais, Sąjungos lėšų pasisavinimu, netinkamu valdymu, piktnaudžiavimu tarnyba 
žmogiškųjų išteklių klausimais, duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais, 
priekabiavimu ir netinkamu elgesiu darbuotojų atžvilgiu 2017 m.; dar kartą ragina Biurą 
pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnius veiksmus, kurių 
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imtasi dėl OLAF pasiūlytų priemonių; supranta Biuro prašymą pateikti išsamesnės 
informacijos tinkamomis sąlygomis, atsižvelgiant į konfidencialumo ir duomenų 
apsaugos klausimus; 

5. teigiamai vertina Biuro administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą 
atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; tačiau pabrėžia, 
kad 2017 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas prižiūrint ankstesnei Biuro 
vadovybei; pabrėžia, kad šis pranešimas susijęs su 2017 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra; teigiamai vertina tai, kad 2018 m. birželio 6 d. 
paskirtas laikinasis vykdomasis direktorius ir 2019 m. birželio 16 d. paskirtas naujas 
vykdomasis direktorius;

Tolesni veiksmai, susiję su 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu ir pirmuoju pranešimu 
dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

6. primena 2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimą1, kuriuo atsisakoma Biuro 
vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 
primena, kad 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamentas nusprendė atidėti sprendimą dėl 
Biuro 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 

7. teigiamai vertina Biuro tolesnių veiksmų ataskaitą dėl Parlamento pastabų dėl 2017 
finansinių metų, visų pirma taisomąsias priemones, kurių ėmėsi Biuro administracinė 
valdyba, laikinasis vykdomasis direktorius ir naujas vykdomasis direktorius, kad būtų 
pagerinta Biuro valdymo struktūra, atkurtas skaidrumas ir sustiprintas pasitikėjimas; 
pritaria 2019 m. EASO valdymo veiksmų planui; primygtinai ragina Biurą pranešti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio veiksmų plano įgyvendinimą;

8. pripažįsta, kad padaryta pažanga įgyvendinant vidaus kontrolės sistemas, įskaitant 
viešųjų pirkimų ir išlaidų operacijų kontrolę; pritaria Audito Rūmų pastaboms dėl 
poreikio imtis tolesnių taisomųjų veiksmų;

9. pripažįsta, kad Biuras įgyvendino taisomuosius veiksmus, susijusius su viešųjų pirkimų 
procedūromis, visų pirma mokėjimais pagal neteisėtus viešųjų pirkimų procesus, ir 
užbaigė naujas atviras procedūras, kurių atžvilgiu Audito Rūmai atliko auditą ir 
nepateikė jokių pastabų;

10. teigiamai vertina įgyvendinamą plataus užmojo įdarbinimo planą ir jo teigiamą poveikį 
užpildant laisvas vadovų ir kitas darbo vietas; primygtinai ragina Biurą greitai užbaigti 
darbuotojų įdarbinimo procesą;

o

o     o

11. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. 

1 OL L 331, 2018 12 28, p. 213.
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rezoliucijoje2 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

2 Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.


