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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(2019/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su Agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0052/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, 
įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą 
(EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą5, ypač į 
jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros6, ypač į jo 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
6 OL L 83, 2019 3 25.
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1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje7, ypač 
į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje7, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

1. patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad 
Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai 
ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje (L serijoje).

7 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(2019/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su Agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0052/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, 
įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą 
(EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą5, ypač į 
jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros6, ypač į jo 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 
1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
6 OL L 83, 2019 3 25.
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Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje7, ypač 
į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje7, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

1. pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 
vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie 
būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2019/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

A. kadangi, kaip matyti iš Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) 
pajamų ir išlaidų suvestinės1, jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 
17 408 849 EUR, t. y. 1,73 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą 
sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos2;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių 
ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog 
Agentūros 2018 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto 
stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,74 proc., t. y. šiek tiek (0,83 proc.) 
didesnis, palyginti su 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygis buvo 87,62 proc., t. y. 13,81 proc. didesnis negu 2017 m.;

Veiklos rezultatai

2. pažymi, kad Agentūroje naudojami tam tikri pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, kad 
būtų lengviau siekti jos daugiamečių strateginių tikslų ir įvertinti jos veiklos pridėtinę 
vertę;

3. pažymi, kad Agentūra laiku įgyvendino 98 proc. savo veiklos ir įgyvendino 100 proc. 
savo metinio komunikacijos strategijos plano;

4. pažymi, kad Agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų 
saugumo agentūra priėmė trišalį darbo susitarimą, kuriame apibrėžtas šių agentūrų 
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su pakrančių apsaugos funkcijas vykdančiomis 
nacionalinėmis institucijomis teikiant paslaugas, informaciją, įrangą ir mokymus, taip 

1 OL C 416/10, 2018 11 15, p. 45.
2 OL C 416/10, 2018 11 15, p. 44. 
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pat koordinuojant daugiatiksles operacijas;

5. ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. pateikti antrojo penkerių metų (2012–2016 m.) 
nepriklausomo Agentūros išorės vertinimo rezultatai; su pasitenkinimu pažymi, kad 
2018 m. pabaigoje vieną rekomendaciją buvo baigta vykdyti ir dešimt rekomendacijų 
buvo vykdomos pagal valdybai pateiktą veiksmų planą;

7. mano, kad Agentūros vaidmuo FRONTEX kūrimo skatinimo procese turėtų nekenkti 
pagrindinei Agentūros, kaip Sąjungos įstaigos, atsakingos už žuvininkystės kontrolės 
veiklos koordinavimą ir pagalbos teikimą valstybėms narėms ir Komisijai šioje srityje, 
veiklai, nes tai galėtų susilpninti žuvininkystės priežiūrą ir padidinti neteisėtos, 
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos mastą; todėl pabrėžia, kad 
reikia Agentūrai suteikti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie atitiktų 
besiplečiančias jos užduotis;

8. pabrėžia, kad 2018 m. birželio mėn. Agentūra priėmė sprendimą dėl informacijos apie 
susitikimus su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis skelbimo ir 
kad, Parlamentui ir Komisijai susitarus dėl skaidrumo registro, Agentūra savo interneto 
svetainėje skelbs informaciją apie aktualius vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų 
susitikimus su lobistais;

9. pažymi, kad po 2017 m. atlikto parengiamojo darbo Agentūra 2018 m. įdiegė 
tarptautiniu standartu ISO 27001 pagrįstą informacijos saugumo valdymo sistemą, 
kurios paskirtis – apsaugoti Agentūrą nuo su technologijomis susijusios rizikos ir 
užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą; 

10. pabrėžia aktyvų Agentūros vaidmenį ir pridėtinę vertę vykdant geresnio regioninio 
žvejybos valdymo Vakarų Afrikoje projektą (PESCAO), kuriuo siekiama plėtoti kovos 
su NNN žvejybos veikla pajėgumus ir gerinti žvejybos išteklių valdymą Vakarų 
Afrikoje; pabrėžia, kad 2018 m. vykdytos trys operacijos, kuriose dalyvavo Senegalas, 
Gambija, Bisau Gvinėja, Konakrio Gvinėja, Siera Leonė, Žaliasis Kyšulys ir 
Mauritanija;

11. pabrėžia, kad labai svarbus Agentūros vaidmuo įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką ir siekiant tos politikos tikslų, ypač susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį, 
nes valstybės narės susiduria su sunkumais vykdyti šį įpareigojimą;

Personalo politika

12. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,36 proc.: užpildyti 
60 laikinųjų darbuotojų etatų iš 61, patvirtinto pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 
2017 m. patvirtintu 61 etatu); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 
11 sutartininkų ir šeši deleguotieji nacionaliniai ekspertai; 

13. ragina Agentūrą sukurti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos strategiją, pagal kurią 
būtų atsižvelgiama į jos darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, į 
visą gyvenimą trunkantį profesinį orientavimą ir karjeros plėtrą, lyčių pusiausvyrą, 
nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą, neįgaliųjų įdarbinimą ir jų 
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integraciją;

14. susirūpinęs pažymi, kad valdyboje trūksta lyčių pusiausvyros (47 vyrai ir 21 moteris);

Viešieji pirkimai

15. pažymi, kad 2018 m. viešųjų pirkimų veikla daugiausiai buvo susijusi su dviejų atvirųjų 
konkursų, siekiant įsigyti kelionių agentūros ir renginių organizavimo paslaugas 
Agentūrai ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai, organizavimu;

16. palankiai vertina tai, kad Agentūra, atsižvelgdama į Sąjungos agentūrų tikslą dėti 
bendras viešojo pirkimo pastangas, 2018 m. paskelbė savo antrąjį tarpinstitucinį atvirą 
kvietimą dalyvauti konkurse ir kad dar dvi agentūros prisijungė prie šios viešojo 
pirkimo procedūros; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie būsimus pokyčius, susijusius su bendromis pirkimo procedūromis; šią 
praktiką laiko sektinu pavyzdžiu; ragina Agentūrą toliau ieškoti galimybių integruoti 
procedūras su kitomis institucijomis;

17. atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Agentūra sistemingai netikrino 
programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, lygindama su tiekėjo 
pateiktomis kainomis, ir preliminariosios sutarties rangovui pateiktų sąskaitų faktūrų už 
programinės įrangos licencijų įsigijimą; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad ji 
neturi galimybės keisti Komisijos pasirašytos preliminariosios sutarties nuostatų ir 
sąlygų ir kad ji įgyvendins naują preliminariąją sutartį, kad išspręstų dėl senosios 
sutarties kylančias problemas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas

18. teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti 
skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus 
apsaugą; su pasitenkinimu pažymi, kad ekspertams, nepasirašiusiems interesų 
deklaracijos, neleidžiama dirbti pagal konkrečią sutartį ir kad Agentūra reguliariai stebi, 
ar deklaracijos pateiktos;

19. pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą 
„Planavimas, biudžeto sudarymas ir stebėsena agentūroje“ ir kad susitarta dėl galimų 
patobulinimų veiksmų plano; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi;

Kitos pastabos

20. pažymi, kad Agentūra pradėjo sertifikavimo procesą pagal ES aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistemą ir ėmėsi priemonių, kuriomis siekiama sumažinti jos bendrą poveikį 
aplinkai; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 
kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

21. ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai 
visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinius tinklus ir kitas žiniasklaidos 
priemones;
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o

o     o

22. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2020 m. kovo ... d. 
rezoliucijoje3 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

3 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.
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3.12.2019

ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2085(DEC))

Nuomonės referentas: Nicolás González Casares

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūros (toliau – agentūra) 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, 2018 m. 
agentūros metinę veiklos ataskaitą ir Administracinės valdybos atliktą tos ataskaitos 
analizę ir vertinimą;

2. džiaugiasi Audito Rūmų pareiškimu, kad 2018 finansinių metų agentūros metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; pabrėžia, kad 
Audito Rūmai nepateikė jokių pastabų, kurias reikėtų nagrinėti;

3. pabrėžia, jog nepaisant to, kad nuo 2017 m. biudžetas gerokai padidėjo dėl agentūrai 
tekusių naujų užduočių bendradarbiauti su Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų 
agentūra bei Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir prisidėti prie pakrančių 
apsaugos funkcijų vykdymo nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, 2018 m. agentūra 
sėkmingai įgyvendino biudžetą: įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 
99,7 proc., o mokėjimų asignavimų lygis buvo 87,6 proc., taigi biudžeto įgyvendinimo 
lygis buvo panašus kaip ir praėjusiais finansiniais metais; ragina agentūrą ir toliau 
stengtis užtikrinti optimalų jai skirtų asignavimų panaudojimą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didesnio veiklos masto 2018 m. agentūra įvykdė 23 proc. 
daugiau mokėjimo operacijų, nesinaudodama papildomais ištekliais;

5. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad agentūra įgyvendino 98 proc. į metinę darbo 
programą įtrauktų užduočių, nors 2017 m. buvo įgyvendinta 93 proc.; pabrėžia, kad 
agentūra 2018 m. koordinavo 26 922 inspektavimų, t. y. 28,46 proc. daugiau nei 
praėjusiais metais;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 83 proc. agentūros frachtuojamais laivais atliktų operacijų 
buvo daugiatikslės, visų pirma Viduržemio ir Baltijos jūrose; mano, kad šis reiškinys 
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rodo, jog esama sinergijos ir gero bendradarbiavimo pagal trišalį darbo susitarimą tarp 
agentūros, EMSA ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūros 
(FRONTEX);

7. mano, kad agentūros vaidmuo FRONTEX kūrimo skatinimo procese turėtų jokiu būdu 
nekenkti pagrindinei agentūros, kaip Sąjungos įstaigos, atsakingos už žuvininkystės 
kontrolės veiklos koordinavimą ir pagalbos teikimą valstybėms narėms ir Komisijai 
šioje srityje, veiklai, nes tai galėtų susilpninti žuvininkystės priežiūrą ir padidinti 
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos mastą; todėl 
pabrėžia, kad reikia agentūrai suteikti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
kurie atitiktų besiplečiančias jos užduotis;

8. pažymi, kad agentūra skatino vienodo požiūrio politiką, kuria siekė pagerinti lyčių 
pusiausvyrą tarp agentūros darbuotojų; pažymi, kad 2017 m. Administracinei valdybai 
priėmus kovos su priekabiavimu įgyvendinimo taisykles, agentūra paskelbė ir 
sėkmingai užbaigė konfidencialių konsultantų konkursą, o 2018 m. surengė 
darbuotojams skirtas informavimo sesijas priekabiavimo prevencijos klausimais; 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. moterys sudarė 44 proc. visų 
darbuotojų; apgailestauja, kad moterys sudaro tik 15 proc. AD 8 ar aukštesnio pareigų 
lygio darbuotojų – tai septyniais procentiniais punktais mažiau nei 2017 m.; ragina 
agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką;

9. pabrėžia, kad 2018 m. birželio mėn. agentūra priėmė sprendimą dėl informacijos apie 
susitikimus su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis skelbimo ir 
kad, Parlamentui ir Komisijai susitarus dėl skaidrumo registro, agentūra savo interneto 
svetainėje skelbs informaciją apie aktualius vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų 
susitikimus su lobistais;

10. pažymi, kad po 2017 m. atlikto parengiamojo darbo agentūra 2018 m. įdiegė 
tarptautiniu standartu ISO 27001 pagrįstą informacijos saugumo valdymo sistemą, 
kurios paskirtis – apsaugoti agentūrą nuo su technologijomis susijusios rizikos ir 
užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą;

11. pabrėžia aktyvų agentūros vaidmenį ir pridėtinę vertę vykdant geresnio regioninio 
žvejybos valdymo Vakarų Afrikoje projektą (PESCAO), kuriuo siekiama plėtoti kovos 
su NNN žvejybos veikla pajėgumus ir gerinti žvejybos išteklių valdymą Vakarų 
Afrikoje; pabrėžia, kad 2018 m. vykdytos trys operacijos, kuriose dalyvavo Senegalas, 
Gambija, Bisau Gvinėja, Konakrio Gvinėja, Siera Leonė, Žaliasis Kyšulys ir 
Mauritanija;

12. pripažįsta agentūros užduočių atlikimo kokybę ir svarbą ir palankiai vertina agentūros 
nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo tada, kai buvo įsteigta;

13. pabrėžia, kad labai svarbus agentūros vaidmuo įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką ir siekiant tos politikos tikslų, ypač susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį, 
nes valstybės narės susiduria su sunkumais vykdyti šį įpareigojimą;

14. siūlo patvirtinti agentūros vykdomajam direktoriui, kad 2018 finansinių metų agentūros 
biudžetas įvykdytas.
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