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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 didžiulį susirūpinimą dėl to, kad, nors Audito Rūmai nusprendė, jog svarbiausios 
operacijos, kuriomis grindžiamos kolegijos metinės ataskaitos, yra teisėtos ir tinkamos, 
buvo atkreiptas dėmesys ir į išimtis, ypač į kai kurias netinkamai atliktas viešųjų pirkimų 
procedūras, t. y. į keturis atvejus, kai kolegija įsigijo prekių ir paslaugų, kurių bendra vertė 
– 344,111 EUR, nesudariusi sutarties ar nesurengusi konkurso procedūros, ir į vieną 
atvejį, kai procedūrai vadovavo kvalifikacijos viešųjų pirkimų srityje neturintis 
darbuotojas: dėl šios priežasties neparengtos techninės specifikacijos, nenurodyta pateikti 
ir negauta finansinio pasiūlymo, taip pat neatlikta finansinio patikrinimo (bendra suma –
11,000 EUR); pripažįsta, kad savo pateiktuose atsakymuose kolegija tvirtina, jog 
inicijuotas vykdomasis raštas siekiant išieškoti minėtąsias sumas iš buvusio direktoriaus;

2. apgailestauja, kad Komisijai taip ir nepateikus persvarstyto kolegijos finansinio 
reglamento jis taip ir neįsigaliojo, todėl darbo sutartys, pasirašytos su kai kuriais patarėjais 
ir ekspertais, laikomos neteisėtomis;

3. pažymi, kad taip ir neištirti kai kurie atvejai, pvz., atvejai, kai buvo netinkamai vykdomos 
pirkimų procedūros ir pasirašytos neteisėtos sutartys;

4. ragina taikyti biudžeto programavimo, kuris turi būti visapusiškai įgyvendintas ir 
užbaigtas iki 2011 m. pabaigos, patobulinimus siekiant, kad kuo greičiau įsigaliotų 
naujosios procedūros;

5. pažymi, kad dabar visapusiškai išanalizuota ir išspręsta 2009 m. pabaigoje aptiktų 
neapmokėtų sąskaitų problema ir kad daugiau neatliktų darbų nėra, taigi daugiau 
finansinių nuostolių nepatirta;

6. apgailestauja, kad iki šiol galioja neteisėtai sudaryta įdarbinimo sutartis; ragina kolegiją 
nedelsiant išspręsti klausimą dėl šio neatitikimo;

7. apgailestauja dėl atvejų, kai asignavimai buvo naudojami asmeninėms išlaidoms padengti; 
pažymi, kad buvo atliktas išorės auditas, ir ragina kuo greičiau baigti šių išlaidų grąžinimo 
procedūrą;

8. pažymi, kad, nors pasikeitė kolegijos valdžia, praeityje padaryta klaidų, kurios iki šiol 
neišaiškintos; atkreipia dėmesį į naujosios kolegijos valdžios įgyvendinamus 
patobulinimus ir į tai, kad, Komisijos pastebėjimu, 2010 m. kolegija kur kas geriau 
įgyvendina savo biudžetą;

9. atkreipia dėmesį į kolegijos atsakymą, kuriame teigiama, kad, jeigu atlikus vidaus tyrimą 
bus nustatytas pagrindas reikalauti asmeninės atskaitomybės, ji tikrai imsis reikalingų 
veiksmų vadovaudamasi taikomais reglamentais;

10. mano, kad atsižvelgiant į daugybę 2009 m. užfiksuotų neatitikimų ir klaidų, 2009 m. 
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biudžeto įvykdymo patvirtinimas neturėtų būti suteiktas;

11. pažymi, kad kolegijos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas ir toliau turėtų būti 
grindžiamas jos visus metus vykdyta veikla.


