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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. su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai galėjo pateikti pagrįstą patvirtinimą, jog 
Europos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos 
visais esminiais aspektais patikimos ir visos jose atspindimos finansinės operacijos yra 
teisėtos ir tvarkingos;

2. susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad per paskutinį 2010 m. mėnesį 
prisiimti įsipareigojimai dėl 48 % einamųjų išlaidų ir kad dėl šios priežasties atlikti dideli 
perkėlimai į kitą ataskaitinį laikotarpį; palaiko Agentūros pastangas išvengti šios padėties 
ateityje, būtent planuojant savo veiklą prieš dvejus metus ir tais metais nustatant biudžeto 
įgyvendinimo tikslus; ragina Agentūrą užtikrinti, kad jos biudžetas būtų planuojamas taip,
kad Parlamentas galėtų teikti ad hoc prašymus; pažymi, kad beveik visos į 2011 m. 
perkeltos sumos panaudotos, taigi galutinis 2010 m. rezultatas – 98.55 %; 

3. ragina Agentūrą imtis reikalingų veiksmų siekiant nustatyti pagrindines kliūtis, susijusias 
su biudžeto išlaidomis, projektų finansavimu, įdarbinimu, taip pat teisinius ir 
administracinius apribojimus ir, siekiant užtikrinti veiksmingą jos biudžeto valdymą, šias 
kliūtis ir apribojimus pašalinti;

4. susirūpinęs pažymi, kad vėluojama užbaigti įdarbinimo procedūras, nes 2010 m. iš 
72 darbo vietų užpildytos tik 59; ragina Agentūrą imtis visų reikiamų veiksmų siekiant, 
kad ši padėtis nepasikartotų; susirūpinęs atkreipia dėmesį į pareiškimus dėl priekabiavimo 
prie darbuotojų ir į tai, kad byla perduota teismui; ragina Agentūrą tinkamai ištirti šiuos 
pareiškimus; ragina Agentūrą paaiškinti, kokios tvarkos laikomasi informatorių atžvilgiu, 
ir parengti Parlamentui rašytinį pranešimą apie tai, kaip taikomos galiojančios 
informatorių apsaugos taisyklės;

5. susirūpinęs pažymi, kad jau vykstant 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai 
Audito Rūmai pateikė pastabą, jog Agentūra galėtų pagerinti savo biudžeto ir įdarbinimo 
planavimą, ypač atsižvelgdama į didelį tuščių darbo vietų lygį (21 %) ir į dideles į kitą 
ataskaitinį laikotarpį perkeliamas asignavimų sumas; dar kartą ragina Agentūrą imtis visų 
būtinų veiksmų padėčiai pagerinti;

6. pažymi, kad Agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti toliau grindžiamas jos 
visų metų veikla.
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