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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2074(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eurojust 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Eurojust par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0041/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem5, un jo īpaši tā 36. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 
2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI6, un jo īpaši tās 
63. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 150. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
6 OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.
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par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0048/2020),

1. sniedz Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 
administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta 
izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un 
nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.



RR\1200627LV.docx 5/16 PE639.922v03-00

LV

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust)) 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
(2019/2074(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eurojust 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Eurojust par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0041/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem5, un jo īpaši tā 36. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 
2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI6, un jo īpaši tās 
63. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 150. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 63, 6.3.2002, 1. lpp.
6 OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.
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Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0048/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust) 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās (Eurojust) administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust (tagad Eiropas 
Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu 
gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2074(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0048/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskatu1 tā 2018. finanšu gada 
galīgais budžets bija 38 606 737 EUR, t. i., par 20,71 % mazāks nekā 2017. gadā; tā kā 
budžeta samazinājums ir saistīts ar budžeta vajadzību samazinājumu 2. sadaļā; tā kā 
Eurojust budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Eurojust 2018. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas 
palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust 
gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 99,94 %, kas ir nedaudz — par 0,03 % — zemāks nekā 
2017. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,91 %, t. i., par 
2,96 % augstāks nekā 2017. gadā;

Sniegums

2. norāda, ka Eurojust izmanto kvantitatīvus un kvalitatīvus galvenos snieguma rādītājus, 
lai novērtētu savu gada darbības mērķu sasniegšanu un ietekmi, rezultātu rādītājus, 
darbības/iznākuma rādītājus un saimnieciskās darbības/ tehniskos/ pamatdarbības 
rādītājus, kā arī atbalsta/ vadības/ pārvaldības rādītājus nolūkā uzlabot budžeta 
pārvaldību; norāda, ka Eurojust spēja izmērīt un novērtēt 98 no 2018. gadam 
izvirzītajiem 119 galvenajiem snieguma rādītājiem (82 %), kuru gadījumā tika sasniegti 
vai pārsniegti 72 % no sākotnējiem mērķiem; norāda, ka Eurojust 2018. gada darba 
programmā ir ieviesis vairākus jaunus rādītājus, kuriem nav atsauces vērtības, un ka līdz 
ar to 15 % no galvenajiem snieguma rādītājiem nebija iespējams novērtēt; aicina 
Eurojust risināt šo jautājumu un nodrošināt, ka visus rādītājus var pienācīgi novērtēt, un 
līdz 2020. gada jūnijam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par paveikto; 

3. norāda, ka 2018. gadā tika izstrādāts Eurojust organizatoriskās pārstrukturēšanas 

1 OV L 108, 22.3.2018., 82. lpp.
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II posms, kura mērķis bija uzlabot operatīvo darbību un pārveidot administratīvos un 
atbalsta dienestus;

4. mudina Eurojust turpināt tā pakalpojumu digitalizāciju;

5. atzinīgi vērtē to, ka Eurojust turpina attīstīt ciešu operatīvo sadarbību ar Eiropas 
Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un citiem tieslietu un 
iekšlietu sistēmas partneriem, kā arī ar trešām valstīm; norāda, ka 2018. gadā Eurojust 
sāka sarunas par sadarbības nolīgumu ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru; 
norāda, ka Eurojust sadarbojās arī ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, un mudina 
valstu iestādes apsvērt iespēju vajadzības gadījumā piesaistīt šīs abas struktūras; turklāt 
mudina Eurojust piedalīties kopīgās iepirkuma procedūrās ar Eiropolu un Eiropas Zāļu 
aģentūru;  

6. aicina Eurojust izvērtēt iespējas, kā kopīgi izmantot resursus uzdevumu pārklāšanās 
gadījumā ar citām aģentūrām, kuras veic līdzīgas darbības; stingri mudina Eurojust 
aktīvi meklēt turpmāku un plašāku sadarbību ar citām Savienības aģentūrām;

7. atgādina, ka pēdējo gadu laikā ir palielinājies jaunu un izskatīšanā esošo lietu skaits 
(t. i., lietas, kurās nepieciešama sarežģīta izmeklēšana, kas var ilgt vairākus gadus) un ir 
paredzams, ka darba slodze turpinās palielināties, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas 
stāsies spēkā 2019. gada beigās, paturot prātā arī papildu resursus, kas vajadzīgi, lai 
Eurojust varētu sniegt atbalstu Eiropas Prokuratūras darbībai; uzsver, ka Savienības 
pilsoņu drošībai ir būtiski ne tikai aresti, bet arī sekmīga kriminālvajāšana smagu 
pārrobežu noziegumu gadījumos; turklāt atgādina, ka 2018. gadā tāpat kā 2017. gadā 
darbojās 17 koordinācijas centri un tas liecina par šā operatīvā instrumenta popularitāti 
un noderīgumu; uzsver Eurojust būtisko nozīmi Savienības drošības ķēdē un to, ka 
pilnvaru izpildes nolūkā Eurojust budžetam būtu jāatbilst izvirzītajiem uzdevumiem un 
prioritātēm; tādēļ pauž nopietnas bažas par ievērojamiem budžeta samazinājumiem, ko 
Komisija ierosinājusi daudzgadu finanšu shēmai 2021.–2027. gadam un kas apdraudētu 
Eurojust darbu un tādējādi radītu drošības riskus dalībvalstīs; prasa Parlamenta 
kompetentajām komitejām aicināt Eurojust administratīvo direktoru iesniegt 
prognozētās Eurojust ilgtermiņa finansējuma vajadzības, risinot jautājumu par to, cik 
lielā mērā prognozējamos turpmākos uzdevumus varētu veikt, izmantojot efektivitātes 
pieaugumu, kā novērst darbības nepilnības, ko varētu radīt nepietiekams finansējums, 
un kāda būtu to prognozējamā ietekme uz cīņu pret pārrobežu noziedzību; 

8. atzinīgi vērtē to, ka Eurojust Kolēģija 2018. gada novembrī pieņēma atjauninātu 
krāpšanas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu;

9. uzsver, ka Eurojust 2018. gada beigās sāka pārvaldības struktūras reorganizāciju, 
tostarp skaidri nodalot izpildes un darbības jautājumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2018/17272 (jaunā Eurojust regula), 
tai stājoties spēkā 2019. gada decembrī; norāda, ka līdz 2019. gada beigām būtu 
jāpieņem priekšlikums pārskatītās iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai un šis 
priekšlikums būtu jāīsteno līdz 2020. gada beigām;  

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes 
Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.). 
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Personāla politika 

10. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 99,04 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un 207 no Savienības budžetā apstiprinātajām 209 pagaidu 
darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 208 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); atzīmē, ka 
2018. gadā Eurojust strādāja arī 15 līgumdarbinieki un 16 norīkotie valstu eksperti;

11. ar bažām norāda, ka saskaņā ar paziņotajiem datiem valdes sastāvs 2018. gadā dzimumu 
ziņā bija ļoti nelīdzsvarots — 20 vīrieši un 8 sievietes;

12. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas iepriekšējo gadu ieteikumu Eurojust 
kopš 2019. gada jūnija publicē vakances Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, 
izmantojot iespēju publicēt šādu vakanču nosaukumus visās Savienības oficiālajās 
valodās ar saiti uz pilnu tekstu tikai angļu valodā; mudina Eurojust attiecībā uz zemāka 
ranga darbiniekiem apsvērt iespēju kopīgi izmantot personālu un resursus ar citām 
Savienības aģentūrām; 

13. ar gandarījumu norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 
konstatējumus, Eurojust apsvērs iespēju pieņemt pamattiesību stratēģiju, tostarp atsauci 
uz pamattiesībām rīcības kodeksā, kurā varētu noteikt personāla pienākumus un 
apmācību, un to darīs, apspriežoties ar Komisiju un citām Savienības aģentūrām, lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju; 

Iepirkums 

14. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu Eurojust parakstīja IT pamatlīgumu ar 
uzņēmumu, kas sniedza to pašu pakalpojumu saskaņā ar iepriekšējo pamatlīgumu, 
izmantojot iepirkuma sarunu procedūru bez iepriekšējas līguma paziņojuma 
publicēšanas; norāda, ka visi maksājumi, kas veikti saskaņā ar minēto pamatlīgumu un 
visiem saistītajiem konkrētajiem līgumiem, ir nepareizi un vienkāršota procedūra ir 
pieņemama tikai īpašos apstākļos, kurus Eurojust nav pamatojis; pēc iepazīšanās ar 
Eurojust sniegto atbildi pieņem zināšanai, ka sarunu procedūra tika īstenota, 
pamatojoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/24623 piemērošanas noteikumu 
134. panta f) punktu, kas ļauj šādu procedūru izmantot, ja piegādātāja maiņa radītu 
nesaderību vai nesamērīgi lielas tehniskas grūtības ekspluatācijā un apkopē, un ka tādēļ 
šis risinājums tika uzskatīts par izmaksu ziņā visefektīvāko; aicina Eurojust nodrošināt 
atbilstību publiskā iepirkuma noteikumiem; 

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 

15. pieņem zināšanai Eurojust pašreizējos pasākumus un pastāvīgos centienus, kas tiek 
īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību un interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; 
norāda, ka Eurojust Kolēģija pieņēma Lēmumu 2019-02 par Eurojust pamatnostādnēm 
attiecībā uz trauksmes celšanu, kas piemērojamas visiem darbiniekiem; norāda, ka 
saskaņā ar Eurojust sniegto informāciju 2019. gadā tika nodrošināta nepieciešamā 
apmācība par šiem noteikumiem;

3  Komisijas 2015. gada 30. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/2462, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 342, 29.12.2015., 
7. lpp.).
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16. atzinīgi vērtē to, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus, 
projekta grupa reglamenta jautājumos pašlaik strādā pie tā, lai jautājumu par interešu 
deklarāciju publicēšanu iekļautu Eurojust Kolēģijas ētikas kodeksa projektā; norāda, ka 
līdz šim Eurojust ir publicējis deklarācijas par interešu konflikta neesamību; aicina 
Eurojust publicēt arī valdes locekļu un izpildvaras vadītāju CV; norāda, ka Eurojust ar 
Kolēģijas 2018. gada 6. novembra Lēmumu 2018-19 pieņēma atjauninātu krāpšanas 
apkarošanas stratēģiju; 

Iekšējā kontrole

17. norāda, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS), ievērojot tā stratēģisko iekšējās revīzijas 
plānu 2018.–2020. gadam attiecībā uz Eurojust 2018. gadā, sniedza sešus ieteikumus, 
kuru ieviešana vēl nebija sākta un kuri izrietēja no revīzijas par uzraudzību un 
ziņošanu/ticamības deklarācijas pamatelementiem, un ka Eurojust ir pabeidzis darbu pie 
piecu minēto ieteikumu īstenošanas; ar gandarījumu norāda, ka Eurojust riska 
pārvaldības politika tika pieņemta 2018. gadā un ka īstenošanas plānu un riska reģistru 
plānots izstrādāt 2019. gadā un īstenot no 2020. gada; 

Citi komentāri

18. atzīst, ka pēc tam, kad 2017. gada jūnijā tika sekmīgi pabeigta pārcelšanās uz jaunajām 
telpām, 2 339 809 EUR pārnešana galvenokārt attiecās uz izmaksām, par kurām 
uzņēmējvalstij 2018. gadā bija jāsagatavo rēķini ar atpakaļejošu spēku; turklāt norāda, 
ka 2018. gadā tika izpildītas un samaksātas gandrīz visas šīs pārnestās saistības, izņemot 
73 000 EUR, un ka lielākā daļa no šīs summas bija saistīta ar plānotajām izmaiņām, ko 
uzņēmējvalsts nebija veikusi; 

19. aicina Eurojust koncentrēties uz tā veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību;

o

o     o
20. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 

apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... 
marta4 rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.
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PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai 

par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2074(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola

IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) būtisko lomu, palīdzot dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu saistībā ar smagiem 
pārrobežu noziegumiem un organizēto noziedzību;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eurojust 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; 

3. atzinīgi vērtē arī to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi, ka Eurojust ir pareizi īstenojusi visus 
iepriekšējo gadu ieteikumus;

4. pauž nožēlu par to, ka Eurojust budžets tika ievērojami samazināts no 48 miljoniem līdz 
38 miljoniem EUR (-21 %) un darbinieku skaits tika samazināts no 242 līdz 238 (-
1,6 %), neraugoties uz darba slodzes pieaugumu par 19 % salīdzinājumā ar 2017. gadu; 
norāda, ka šis samazinājums bija saistīts ar to, ka tika pabeigta Eurojust jauno telpu 
celtniecība Hāgā, kurai 2017. gada budžetā bija paredzēti vairāk nekā 11 miljoni EUR; 
atgādina, ka pēdējo gadu laikā ir palielinājies jaunu un izskatīšanā esošo lietu skaits 
(t. i., lietas, kurās nepieciešama sarežģīta izmeklēšana, kas var ilgt vairākus gadus) un ir 
paredzams, ka darba slodze turpinās palielināties, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas 
stāsies spēkā 2019. gada beigās, paturot prātā arī papildu resursus, kas vajadzīgi, lai 
Eurojust varētu atbalstīt Eiropas Prokuratūras darbu; uzsver, ka Savienības pilsoņu 
drošībai ir būtiski ne tikai aresti, bet arī sekmīga kriminālvajāšana smagu pārrobežu 
noziegumu gadījumos; turklāt atgādina, ka 2018. gadā tāpat kā 2017. gadā darbojās 
17 koordinācijas centri un tas liecina par šā operatīvā instrumenta popularitāti un 
noderīgumu; uzsver Eurojust būtisko nozīmi Savienības drošības ķēdē un to, ka tās 
budžetam būtu jāatbilst tās uzdevumiem un prioritātēm, lai Eurojust varētu izpildīt 
savas pilnvaras; tādēļ pauž nopietnas bažas par ievērojamiem budžeta samazinājumiem, 
ko Komisija ierosinājusi daudzgadu finanšu shēmai 2021.–2027. gadam un kas 
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apdraudētu Eurojust darbu un tādējādi radītu drošības riskus dalībvalstīs; prasa 
Parlamenta kompetentajām komitejām aicināt Eurojust administratīvo direktoru iesniegt 
prognozētās Eurojust ilgtermiņa finansējuma vajadzības, tostarp to, cik lielā mērā 
prognozējamos turpmākos uzdevumus varētu veikt, izmantojot efektivitātes pieaugumu, 
darbības nepilnības, ko varētu radīt nepietiekams finansējums, un prognozējamo 
ietekmi, ko tas radītu attiecībā uz cīņu pret pārrobežu noziedzību;

5. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu par to, ka visi maksājumi, kas attiecas 
uz trīs gadu IT pamatlīgumu, kā arī saistītajiem īpašajiem līgumiem (40 821 EUR 
2018. gadā), ir noslēgti nepareizi, jo līgums par kopumā 450 000 EUR ar uzņēmumu, 
kas sniedza tos pašus pakalpojumus saskaņā ar iepriekšējo pamatlīgumu, tika parakstīts, 
izmantojot sarunu procedūru, bet iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu; 
atgādina, ka Finanšu regula ļauj izmantot vienkāršotu procedūru tikai īpašos apstākļos, 
uz kuriem atsaukties šajā gadījumā nebija pamatoti; pieņem zināšanai Eurojust sniegto 
atbildi, kurā bija uzsvērta nepieciešamība izmantot sarunu procedūru, ņemot vērā to, ka 
piegādātāja maiņas dēļ būtu radušās tehniskas un darbības grūtības; aicina Eurojust 
veikt pasākumus, lai novērstu pārmērīgu atkarību no viena IT pakalpojumu piegādātāja 
un piešķirt tiesības slēgt nākamos līgumus saskaņā ar Finanšu regulā paredzētajām 
procedūrām;

6. atzinīgi vērtē to, ka Eurojust Kolēģija 2018. gada novembrī pieņēma atjauninātu 
krāpšanas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu;

7. uzsver, ka Eurojust 2018. gada beigās sāka pārvaldības struktūras reorganizāciju, 
tostarp skaidri nodalot izpildes un darbības jautājumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2018/17271 (jaunā Eurojust regula), 
kas stāsies spēkā 2019. gada decembrī; norāda, ka līdz 2019. gada beigām būtu 
jāpieņem priekšlikums pārskatītās iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai un šis 
priekšlikums būtu jāīsteno līdz 2020. gada beigām;

8. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa, lai šī atkarība no ārēju 
darbinieku pieņemšanas darbā šajā svarīgajā jomā tiktu izskatīta; mudina Eurojust ņemt 
vērā vienīgo vēl neīstenoto Revīzijas palātas ieteikumu attiecībā uz vakanču 
paziņojumu publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē. neatlaidīgi 
mudina Eurojust turpināt veidot sadarbību ar citām Savienības iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām, lai internalizētu IT pienākumus tieslietu un iekšlietu jomā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes 
Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.). 
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