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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. uzsver Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, ko parasti dēvē par Frontex, 
(“Aģentūra”) svarīgo lomu, veicinot, koordinējot un attīstot Eiropas integrēto robežu 
pārvaldību; 

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 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; 

3. pieņem zināšanai nelielo budžeta palielinājumu līdz 289 miljoniem EUR (pieaugums 
par 2 %), no kuriem 171 miljons EUR jeb 59 % tika piešķirti, lai finansētu nolīgumus 
par pamatdarbībām ar sadarbības valstīm; atgādina, ka valde samazināja sākotnējo 
2018. gada budžetu par 31,5 miljoniem EUR, pieņemot divus budžeta grozījumus, lai 
reaģētu uz mazākām vajadzībām, kas saistītas ar darbā pieņemšanas problēmām un 
ietaupījumiem atgriešanas un operatīvās reaģēšanas jomā; 

4. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūrai 2018. gadā izdevās būtiski palielināt darbinieku skaitu no 
526 līdz 630 darbiniekiem (palielinājums par 20 %); tomēr pauž nožēlu par to, ka skaits 
ir ievērojami mazāks (par 17 % mazāks) par to, kas ir atļauts 2018. gada štatu sarakstā, 
proti 760 darbinieku; pauž bažas par lielo kadru mainību un Aģentūras pastāvīgajām 
grūtībām atrast piemērotus kandidātus; atzīst, ka zems algas korekcijas koeficients 
veicina šo problēmu, un tāpēc atzinīgi vērtē nodomu apsvērt sociālus pasākumus šīs 
problēmas risināšanai; šajā sakarā norāda, ka Eiropas Savienības Civildienesta 
noteikumi un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība nodrošina 
nepieciešamo iespēju, pieņemot darbā ierēdņus, ņemt vērā Savienībā dominējošos darba 
tirgus apstākļus, lai apmierinātu iestāžu īpašās vajadzības; 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; aicina Aģentūru publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases 
biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to pamanāmību;

5. pieņem zināšanai nepārtraukti augsto pārnesumu līmeni uz 2019. gadu (83 miljoni EUR 
jeb 29 %) un atceltos budžeta pārnesumus (11 miljoni EUR jeb 12 %), kas bija saistīti ar 
problēmām ar štatu saraksta izpildi, jauno telpu būvniecības uzsākšanas aizkavēšanos 
un IKT projektu daudzgadu raksturu, kā arī sadarbības valstu veikto darbību apjoma un 
izmaksu pārāk augstu novērtēšanu; sagaida, ka Aģentūra un sadarbības valstis uzlabos 
savas budžeta aplēses, lai 2019. gadā pārnesumus samazinātu; atzinīgi vērtē to, ka 
Aģentūra ir pieņēmusi jaunus noteikumus par trauksmes celšanu, ieviešot jaunu, 
vienkāršotu finansēšanas shēmu, ieviešot ex post kontroles sistēmu attiecībā uz visu 
veidu izdevumiem un grozot ex ante pārbaužu sistēmu; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
Aģentūra joprojām nav risinājusi problēmu, par ko Revīzijas palāta ir ziņojusi kopš 
2014. gada, attiecībā uz nepietiekamiem apliecinājumiem par faktiskajām izmaksām, 
kas saistītas ar izdevumiem par aprīkojumu, kurus pieprasa dalībvalstis, kas sadarbojas; 
pieņem zināšanai pasākumus, ko Aģentūra ir veikusi, lai risinātu šo jautājumu, tomēr 
mudina Aģentūru pienācīgi reaģēt uz Revīzijas palātas apsvērumiem, ņemot vērā, ka ar 



PE643.088v01-00 4/4 PA\1192101LV.docx

LV

aprīkojumu saistītie izdevumi 2018. gadā bija 60 miljoni EUR jeb 35 % no Aģentūras 
darbības izdevumiem;

6. aicina Aģentūru veikt koriģējošus pasākumus attiecībā uz visiem pārējiem Revīzijas 
palātas konstatējumiem, tostarp pieņemt un īstenot jutīgu amatu politiku saskaņā ar 
saviem iekšējās kontroles standartiem;

7. atkārtoti norāda, ka Aģentūras valdē joprojām pastāv ievērojama dzimumu 
nelīdzsvarotība; mudina pēc iespējas drīzāk novērst šo nelīdzsvarotību; tādēļ aicina 
Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu un aicina 
dalībvalstis, izvirzot valdes locekļu kandidatūras, ņemt vērā dzimumu līdzsvaru;

8. atkārtoti aicina Aģentūru padarīt tās darbību pārredzamāku; atzinīgi vērtē to, ka 
Aģentūras tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa, kas veltīta publiskai piekļuvei 
dokumentiem; mudina Aģentūru izveidot dokumentu reģistru, kas tai saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/20011 ir juridiski saistošs pienākums; 

9. uzskata, ka Aģentūrai būtu aktīvi jāsniedz informācija par tās operatīvajām darbībām, 
lai aizsargātu to no nepamatotām apsūdzībām; aicina Aģentūru vērsties LIBE komitejā, 
lai izpildītu savus īpašos ziņošanas pienākumus attiecībā pret Eiropas Parlamenta 
deputātiem, sniedzot regulārus, sīki izstrādātus informatīvus paziņojumus, vajadzības 
gadījumā plašākai publikai publiski nepieejamā kārtībā; aicina Aģentūru ziņot par 
Regulas (ES) Nr. 656/20142 praktisko piemērošanu 2018. gadā, kas tai ir juridiski 
saistošs pienākums, un turpmāk sniegt konkrētāku informāciju, lai varētu pienācīgi 
novērtēt Aģentūras darbību jūrlietu jomā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 
31.5.2001., 43. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 656/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru 
paredz noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē 
Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (OV L 189, 27.6.2014., 93. lpp.).


