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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors Audito Rūmai galėjo suteikti priimtiną patikinimo 
pareiškimą, jog Europos policijos koledžo (toliau – koledžas) metinės sąskaitos už 
finansinius metus, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., visais esminiais požiūriais 
patikimos, Audito Rūmai pastebėjo, kad 2010 m. turėjo būti atšaukta daugiau negu 
1 600 000 eurų, kurie sudaro 48 proc. perkeltųjų 2009 m. asignavimų, ir kad tokia padėtis 
prieštarauja metinio periodiškumo principui, kuriuo vadovaujamasi įgyvendinant 
biudžetą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Audito Rūmai nusprendė, jog koledžo metinėse 
ataskaitose nurodytos operacijos teisėtos ir teisingos, taip pat buvo pabrėžta, kad 
skirstydamas lėšas kursams ir seminarams rengti koledžas vadovavosi nepakankamai 
griežta su šia veikla susijusių prašymų apmokėti tvirtinimo procedūra, ypač kai tai susiję 
su reikalavimu pateikti visus būtinus patvirtinamuosius dokumentus; atkreipia dėmesį į 
koledžo atsakymą, kad privalomas reikalavimas kartu su finansinėmis ataskaitomis ir 
prašymais apmokėti pateikti dalyvių sąrašą su visais parašais nustatytas remiantis 2011 m. 
kovo 10 d. koledžo valdybos sprendimu 11/2011/GB;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 2011 m. kovo 10 d. koledžo valdybos sprendimu 
Nr. 11/2011/GB iš esmės persvarstytos koledžo veiklai skirtų išlaidų atlyginimo taisyklės 
ir kad patikslintos įvairios priemonės, susijusios su griežtu finansinių nuostatų 
įgyvendinimu, ir pagal griežtą tvarką nustatytas tinkamų finansuoti sąnaudų principas, 
įskaitant klausimus dėl privalomos atskaitomybės;

4. apgailestauja, kad prieš priimant 2010 m. rugsėjo 29 d. koledžo valdybos sprendimą 
34/2010/GB nebuvo pradėtos taikyti galutinės išlaidų atlyginimo datos, taigi padėtis, 
susijusi su šių galutinių datų laikymusi, iš esmės nepagerėjo; primena, kad galutinių datų 
nepaisymas yra vienas iš pagrindinių patikimą finansų valdymą trikdančių veiksnių; 
atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Sprendimu 34/2010/GB, išlaidos pagal prašymus, 
pateiktus po galutinės datos, kompensuojamos nebus; ragina koledžą toliau informuoti 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją apie tai, kaip vykdomas šis sprendimas;

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą apie tai, kaip atsižvelgta į ankstesnes audito, 
susijusio su asignavimais, 2007 m. ir 2008 m. laikotarpiu naudotais finansuoti privačioms 
išlaidoms, kurį atliko ex post išorės tikrinimo tarnyba, išvadas; teigiamai vertina koledžo 
atsakymą, kuriame pažymima, kad, remiantis vykdomuoju raštu sumoms išieškoti, kuris 
buvo įteiktas buvusiajam direktoriui, 2011 m. gruodžio mėn. visapusiškai įvykdytas 
reikalavimas grąžinti 2 014,94 eurų dydžio sumą;

6. palankiai vertina 2011 m. birželio 15 d. koledžo valdybos sprendimą 24/2011/GB, pagal 
kurį nuo 2012 m. sausio 1 d. paleidžiami dabartiniai komitetai ir taip užtikrinamas 
mažesnis vertikalus įvairių tarnybų veiklos kartojimasis; ragina valdybą priimti esminius 
sprendimus dėl esamų darbo grupių; primena, kad Sprendimo 2005/681/TVR 
10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jog atvejais, kai tai tikrai būtina, valdyba gali kurti darbo 
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grupes, kurios teiktų rekomendacijas, taip pat kurtų ir siūlytų bet kurias kitas, valdybos 
nuomone, reikalingas patariamąsias užduotis;

7. atkreipia dėmesį į koledžo atsakymą, kuriame pažymima, kad iš dalies pakeistos jo Darbo 
tvarkos taisyklės; tai padaryta siekiant apriboti nuolatinių valdybos posėdžių skaičių iki 
vieno per kadenciją ir apriboti nacionalinių delegacijų dydį (kiekviena valstybė narė 
raginama į kiekvieną posėdį siųsti daugiausia du delegatus);

8. pripažįsta, kad, kaip nurodyta koledžo pareiškime, Komisija sumažino koledžo 2010 m. 
biudžetą 1 000 000 eurų, tačiau pabrėžia, kad 2010 m. skirta tokia pat suma, kaip ir 
2009 m.;

9. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamas koledžo biudžetas;

10. pažymi, kad koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti toliau grindžiamas jo 
visų metų veikla.
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