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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka visu aģentūru, kas darbojas tieslietu un 

iekšlietu jomā (turpmāk “TI aģentūras”), galīgie gada pārskati patiesi atspoguļo to 

finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka to darījumi ir likumīgi un pareizi; tomēr 

norāda, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) gadījumā Revīzijas palāta ir 

sniegusi atzinumu ar iebildēm saistībā ar neatbilstību publiskā iepirkuma principiem, jo 

nepamatoto maksājumu procentuālā daļa (2,9 %) pārsniedza izdevumu budžetu; 

2. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta nav pārbaudījusi Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja (EDAU) darījumu likumību, jo, izlases veidā izraugoties darījumus no 

kopējiem visu iestāžu un struktūru administratīvajiem izdevumiem, revīzijai nebija 

atlasīts neviens EDAU darījums; 

3. norāda, ka 2016. gada gaitā ievērojami palielinājās Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

(Frontex) un ESAO uzdevumi un budžeti; atzīst, ka šīm aģentūrām bija jārisina sarežģīti 

administratīvi un operatīvi uzdevumi un uz tām tika liktas lielas cerības, taču tām nebija 

daudz laika sistēmu un procedūru pielāgošanai un nepieciešamo darbinieku 

pieņemšanai; konstatē, ka rezultātā tām radās problēmas apgūt budžeta gada gaitā 

piešķirtos Savienības papildu līdzekļus, un līdz ar to nācās atcelt un/vai pārnest 

ievērojamu līdzekļu apjomu, kā arī radās grūtības ievērot budžeta un finanšu 

noteikumus; 

4. pauž nožēlu, ka divām TI aģentūrām, proti, Frontex un Eiropas Savienības 

Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai (CEPOL), bija grūtības atrast piemērotus 

vajadzīgā profila kandidātus, un tas, iespējams, ir saistīts ar uzņemošajā valstī 

piemēroto algas korekcijas koeficientu (66,7% Polijā un 69 % Ungārijā); norāda, ka no 

uzņemošās valsts pieņemto darbinieku skaits bija neproporcionāli lielāks nekā no citām 

dalībvalstīm pieņemto darbinieku skaits; norāda, ka liela personāla mainība var pakļaut 

riskam EASO gada un daudzgadu darba programmās noteikto mērķu sasniegšanu; 

pieņem zināšanai EASO pašreizējos centienus risināt trūkumus saistībā ar augsto 

personāla mainību; uzskata — ja problēmas saistībā ar darbinieku pieņemšanu joprojām 

turpināsies, šis jautājums būtu jāskata sīkāk, lai pievērstos konkrētiem šķēršļiem; 

5. atzīst, ka EASO, Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un — krietni mazākā mērā — Eiropas Narkotiku 

un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) nav pilnībā ievērojuši Finanšu regulā 

noteiktos publiskā iepirkuma principus un noteikumus; norāda, ka eu-LISA, Frontex un 

EMCDDA gadījumā Revīzijas palāta ir konstatējusi trūkumus arī līgumu izpildes 

uzraudzībā; turklāt norāda uz ļoti nopietniem trūkumiem EASO iekšējās kontrolēs; 

tomēr atzinīgi vērtē šo trīs aģentūru apņemšanos panākt uzlabojumus un veikt 

nepieciešamos koriģējošos pasākumus; 

6. norāda, ka eu-LISA un EASO ir vienīgās TI aģentūras, kurām izveides regulās nav 

noteikts pienākums veikt regulāras ārējas revīzijas; aicina likumdevējus izvērtēt 

iespējas, kā risināt šo svarīgo jautājumu, pārskatot attiecīgās dibināšanas regulas; 
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7. pauž nožēlu, ka vēl nav ieviestas iekšējās trauksmes celšanas procedūras, jo TI 

aģentūras gaidīja Komisijas norādes vai līdzdalību; saprot, ka dažas aģentūras ir 

rīkojušās proaktīvi, kā pagaidu pasākumu paredzot savos rīcības kodeksos vispārējus 

trauksmes celšanas principus, kuri ir viegli atrodami to tīmekļa vietnēs; mudina 

Komisiju nodrošināt, ka tiek ātri pieņemtas tās pamatnostādnes trauksmes celšanas 

jautājumā, kuras pēc tam nekavējoties pieņems un efektīvi īstenos Savienības aģentūras, 

tostarp Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), 

CEPOL, EASO un eu-LISA, ieviešot skaidrus iekšējos noteikumus par trauksmes cēlēju 

aizsardzību; 

8. mudina jo īpaši Eurojust, EASO un  eu-LISA veltīt vairāk centienu, lai nekavējoties 

pieņemtu pamatnostādnes efektīvai interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības 

politikai, tā tiecoties panākt lielāku pārredzamību un nodrošināt arī saskaņotāku pieeju 

interešu konflikta deklarēšanai. 
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