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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž bažas par to, ka, lai gan Revīzijas palāta ir varējusi gūt pamatotu pārliecību par to, ka 
Eiropas Policijas akadēmijas (turpmāk — akadēmijas) 2010. gada 31. decembrī slēgtā 
finanšu gada pārskati visos būtiskajos aspektos ir ticami, Revīzijas palāta ir konstatējusi, 
ka vairāk nekā EUR 1 600 000, kas ir līdzvērtīgi 48 % no 2009. gadā pārnestajām 
apropriācijām, 2010. gadā nācās atcelt un ka tāda situācija ir pretrunā gada pārskata 
principam;

2. vērš uzmanību uz to, ka, lai gan Revīzijas palāta atzina akadēmijas gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem, tā arī uzsvēra, ka attiecībā uz 
izdevumiem, kuri saistīti ar kursu un semināru rīkošanu, akadēmijas procedūras ar šiem 
pasākumiem saistīto izdevumu deklarāciju apstiprināšanai nebija pietiekami stingras, it 
īpaši attiecībā uz iesniegto apliecinošo dokumentu pilnīgumu; pieņem zināšanai, ka 
akadēmijas atbildē norādīts — ar akadēmijas valdes 2011. gada 10. marta Lēmumu 
11/2011/GB ir noteikta obligāta prasība līdz ar finanšu pārskatiem un izmaksu 
deklarācijām iesniegt dalībnieku sarakstu ar visiem parakstiem;

3. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar akadēmijas valdes 2011. gada 10. marta Lēmumu 
11/2011/GB lielā mērā ir pārskatīti noteikumi par akadēmijas rīkoto pasākumu izdevumu 
atlīdzināšanu un ka ir precizēti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu finanšu noteikumu 
stingru ievērošanu un stingri disciplinētu pieeju attaisnotajām izmaksām, tostarp attiecībā 
uz obligātu pārskatu sniegšanu;

4. pauž nožēlu par to, ka līdz akadēmijas valdes 2010. gada 29. septembra Lēmuma 
34/2010/GB pieņemšanai izmaksu atlīdzināšanas pieprasījumu iesniegšanas termiņu 
ievērošana netika uzraudzīta, tādējādi tā arī būtiski neuzlabojās; atgādina, ka iesniegšanas 
termiņu neievērošana ir viens no galvenajiem apstākļiem, kas apgrūtina pareizu finanšu 
pārvaldību; pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Lēmumu 34/2010/GB izmaksu 
atlīdzināšanas pieprasījumi, kas iesniegti pēc termiņa beigām, netiks apmierināti; aicina 
akadēmiju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šā lēmuma izpildi;

5. pieņem zināšanai Revīzijas palātas piezīmi attiecībā uz pasākumu, kas veikti saistībā ar 
iepriekšējo revīziju konstatējumiem, izpildes pārbaudi, veicot ārēju ex post pārbaudi par 
apropriācijām, kas 2007. un 2008. gadā izlietotas, lai segtu privātus izdevumus; atzinīgi 
vērtē akadēmijas atbildi, ka iekasēšanas rīkojums, kas izdots, lai no bijušā direktora atgūtu 
EUR 2014,94, tika pilnībā izpildīts 2011. gada decembrī;

6. atzinīgi vērtē akadēmijas valdes 2011. gada 15. jūnija Lēmumu 24/2011/GB, ar kuru no 
2012. gada 1. janvāra tiek likvidētas esošās komitejas, tādējādi samazinot dažādu 
struktūru vertikālu pārklāšanos; aicina valdi pieņemt radikālus lēmumus attiecībā uz 
pašreizējām darba grupām; atgādina, ka Lēmuma 2005/681/TI 10. panta 10. punktā 
noteikts, ka „absolūtas nepieciešamības gadījumā valde var pieņemt lēmumu izveidot 
darba grupas, kas sniedz ieteikumus, izstrādā un ierosina stratēģijas [..] vai pilda citas 
padomdevēja funkcijas”, kuras valde uzskata par nepieciešamām;
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7. pieņem zināšanai akadēmijas atbildi, ka tās Reglaments tika grozīts, lai valdes parasto 
sanāksmju skaitu ierobežotu līdz vienai sanāksmei prezidentūras laikā un lai ierobežotu 
valstu delegāciju locekļu skaitu, mudinot dalībvalstis uz katru sanāksmi sūtīt ne vairāk kā 
divus delegātus;

8. atzīst akadēmijas norādīto, ka Komisija tās 2010. gada budžetu bija samazinājusi par 
EUR 1 000 000, bet uzsver, ka 2010. gadā tika piešķirta tāda pati summa kā 2009. gadā;

9. aicina Komisiju cieši uzraudzīt akadēmijas budžeta izpildi;

10. norāda, ka aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanas pamatā arī turpmāk jābūt tās 
darbības rezultātiem visa gada garumā.
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