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IEROSINĀJUMI

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

1. ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk — Aģentūra) pārskati par 
2010. finanšu gadu visos būtiskajos aspektos ir ticami un ka tajos atspoguļotie darījumi
kopumā ir likumīgi un pareizi;

2. ar bažām norāda uz Revīzijas palātas piezīmi par to, ka 2010. gada pēdējā mēnesī darbības 
izdevumiem paredzētās saistības bija izpildītas 48 % apmērā un ka līdz ar to liela daļa 
līdzekļu tika pārnesta uz nākamo gadu; atbalsta Aģentūras centienus turpmāk izvairīties 
no šādas situācijas, proti, plānojot savu darbību divus gadus iepriekš un gada laikā nosakot 
budžeta izpildes mērķus; aicina Aģentūru nodrošināt, lai tās budžets tiktu plānots, 
paredzot iespējamus Parlamenta ad hoc pieprasījumus; ņem vērā, ka gandrīz visi uz 
2011. gadu pārnestie līdzekļi tika izlietoti un tādējādi galīgais 2010. gada budžeta izpildes 
līmenis ir 98,55 %;

3. aicina Aģentūru veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu un novērstu galvenos 
šķēršļus saistībā ar budžeta izdevumiem, projektu finansēšanu, pieņemšanu darbā, kā arī 
juridiskiem un administratīviem ierobežojumiem, lai nodrošinātu sava budžeta efektīvu 
pārvaldību;

4. ar bažām konstatē kavēšanos darbā pieņemšanas procedūru īstenošanā, kuras rezultātā 
2010. gadā tika aizpildītas tikai 59 no 72 amata vietām; aicina Aģentūru veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai turpmāk nepieļautu šādu situāciju; ar bažām konstatē, ka ir 
izteikti apgalvojumi par uzmākšanos personālam un šajā sakarībā tiesā ir iesniegta 
prasība; prasa Aģentūrai pienācīgi izskatīt šos apgalvojumus; aicina Aģentūru precizēt to, 
kāda procedūra tiek izmantota saziņai ar informācijas sniedzējiem, un iesniegt 
Parlamentam rakstisku ziņojumu par informācijas sniedzēju aizsardzībai paredzēto 
noteikumu piemērošanu;

5. ar bažām konstatē, ka jau 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanas laikā Revīzijas 
palāta bija izteikusi piezīmi par to, ka Aģentūra varētu uzlabot budžeta un darbā 
pieņemšanas plānošanu, jo īpaši saistībā ar neaizpildīto darba vietu augsto īpatsvaru 
(21 %) un pārnesto apropriāciju lielo apmēru; atkārtoti norāda, ka Aģentūrai jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai uzlabotu pašreizējo stāvokli;

6. norāda, ka Aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanas pamatā arī turpmāk jābūt tās 
darbības rezultātiem, kas gūti visa gada garumā.
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