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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropols” jeb 
“Aģentūra”) svarīgo lomu attiecībā uz palīdzības sniegšanu dalībvalstīm 
kriminālizmeklēšanas jomā;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eiropola 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; uzsver, ka Aģentūras 
budžets un personāls ir palielinājies attiecīgi no 118 līdz 137 miljoniem EUR (+16 %) 
un no 804 līdz 826 (+2,7 %); 

3. norāda, ka Eiropola atbalstīto operāciju skaits ir palielinājies no 1496 2017. gadā līdz 
1748 2018. gadā (+16,8%), ka Eiropola finansēto operatīvo sanāksmju skaits ir 
palielinājies no 403 2017. gadā līdz 427 2018. gadā (5,9 %) un ka Eiropola atbalstīto 
kopējas izmeklēšanas grupu skaits ir pieaudzis no 64 2017. gadā līdz 93 2018. gadā 
(+45 %), piebilstot, ka 27 no šīm grupām paredzēja koordināciju starp vairāk nekā 
20 valstīm1;

4. pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatētajām nepilnībām līgumu administrēšanā un 
ex ante kontrolēs, kas saistītas ar to, ka Aģentūra ir neatbilstīgi pagarinājusi un grozījusi 
pamatlīgumu par darba braucienu pakalpojumu sniegšanu pēc attiecīgā pamatlīguma 
darbības termiņa beigām; norāda, ka ar minēto grozījumu tika ieviesti jauni cenu 
elementi, kas sākotnējā publiskā iepirkuma procedūrā nebija iekļauti, un ka neatbilstīgie 
maksājumi attiecībā uz šo līgumu 2018. gadā veidoja 22°188 EUR; pieņem zināšanai 
Eiropola paustos iebildumus pret Revīzijas palātas konstatējumu par līgumu 
administrēšanu un ex ante kontrolēm un tās apņemšanos nodrošināt uzticamības 
pārbaudi un pareizu finanšu pārvaldību, tomēr uzsver, ka turpmāk šādas neatbilstības 
nebūtu pieļaujamas; mudina Aģentūru labāk ievērot Finanšu regulu, lai attiecīgi 
stiprinātu iekšējās finanšu pārvaldības kontroles; 

5. atzinīgi vērtē Aģentūras izstrādāto rīcības plānu, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus, 
kurus Komisijas Iekšējās revīzijas dienests norādījis savā revīzijas ziņojumā 
“Cilvēkresursu pārvaldība un ētika Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrā”; 
aicina Aģentūru ziņot LIBE komitejai par konstatētajām nepilnībām un attiecīgajiem 
turpmākajiem pasākumiem;

6. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa risināt atkarību no ārējas darbā 
pieņemšanas šajā svarīgajā jomā; mudina Aģentūru ņemt vērā vienīgo Revīzijas palātas 
ieteikumu, proti, publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja 
(EPSO) tīmekļa vietnē;

7. prasa Aģentūrai pārskatīt savu valodas politiku un aicina budžeta lēmējinstitūcijai 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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paredzēt pienācīgus finanšu resursus, kas ļautu tulkot Eiropola oficiālos ziņojumus visās 
Savienības oficiālajās valodās, ņemot vērā tās darba nozīmi Eiropas pilsoņiem un to, ka 
tādējādi Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa, ko veido visu dalībvalstu parlamentu 
un Eiropas Parlamenta pārstāvji, varētu pienācīgi veikt savu darbu.


