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IEROSINĀJUMI

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

1. atkārtoti uzsver, ka Pamattiesību aģentūrai (“FRA” vai “Aģentūra”) ir jāpalīdz 
nodrošināt, ka tiek aizsargātas Savienībā dzīvojošo cilvēku pamattiesības; īpaši uzsver 
Aģentūras pētījumu un atzinumu vērtību Savienības tiesību aktu izstrādē;

2. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi FRA 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; 
norāda uz stabilo budžetu 23 miljonu EUR apmērā un nelielo darbinieku skaita 
palielinājumu 2018. gadā — no 108 uz 110;

3. norāda uz Aģentūras iekšējo pārstrukturēšanu 2018. gadā ar mērķi uzlabot atbalstu 
starp dienestiem un stiprināt Aģentūras darba rezultātus;

4. pauž nožēlu par to, ka pamatdarbības izdevumiem paredzēto saistību apropriāciju 
pārnesumu līmenis atkal bija ļoti augsts, proti, 70 % jeb 4,9 miljoni EUR, kas ir tāds 
pats procentuālais īpatsvars kā 2017. gadā; atzīst, ka šie kavējumi atspoguļo Aģentūras 
darbību raksturu, jo īpaši finansējumu pētījumiem, kuri ilgst vairākus mēnešus un bieži 
vien turpinās pēc kalendārā gada beigām; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir ieviesusi 
plānošanas procedūras, lai uzraudzītu kavējumus starp līgumu parakstīšanu, izpildi un 
maksājumiem, bet piekrīt Revīzijas palātai, ka Aģentūrai būtu jāturpina uzlabot finanšu 
plānošanu, cita starpā, iespējams, ieviešot diferencētas apropriācijas;

5. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi horizontālu tendenci starp aģentūrām, proti, 
ārštata darbinieku izmantošanu IT konsultāciju sniegšanai; prasa, lai šī atkarība no 
ārēju darbinieku pieņemšanas darbā šajā svarīgajā jomā tiktu izskatīta; pieņem 
zināšanai Aģentūras centienus ievērot ģeogrāfisko līdzsvaru kvalificētu kandidātu 
pieņemšanā darbā dažādu uzdevumu veikšanai, ņemot vērā grūtības saistībā ar 
atbilstīgu kandidātu pieņemšanu darbā konkrētos amatos;

6. atzinīgi vērtē progresu, ko Aģentūra panākusi saistībā ar Revīzijas palātas ieteikumiem; 
aicina FRA pastiprināt centienus attiecībā uz vēl neizpildītajiem ieteikumiem, t. i., e-
konkursu ieviešanu un e-iesniegšanu, budžeta līdzekļu pārnesumu samazināšanu un 
pētījumu iepirkumiem;

7. apstiprina, ka attiecībā uz pētījumu iepirkumiem budžeta ierobežojumi nedrīkstētu 
novest pie neveiksmīgām publiskā iepirkuma procedūrām; uzskata, ka Aģentūras 
apņemšanās apsvērt tirgus izpētes veikšanu pirms uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus 
izsludināšanas, vajadzības gadījumā pārskatīt tehniskās prasības un, ja iespējams, 
atkārtoti izvērtēt veicamo pētījumu prioritāti, ir solis pareizajā virzienā, lai konkursa 
procedūras turpmāk noritētu veiksmīgāk.


