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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais 1,

– 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 – C9-0035/2020),

– 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) Nr. 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 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, 
įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą5, ypač į jo 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126 
208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0070/2020),

1. patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 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 Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
(L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymo
(2019/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais 1,

– 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 – C9-0035/2020),

– 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) Nr. 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 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, 
įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą5, ypač į jo 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126 
208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0070/2020),

1. pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2019/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

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

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0070/2020),

A. kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine1, galutinis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros (toliau – Agentūra) 2018 finansinių metų biudžetas buvo 
22 960 429 EUR, t. y. nežymiai – 0,47 proc. – didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi 
lėšos Agentūros biudžetui beveik išimtinai skiriamos iš Sąjungos biudžeto2;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų 
ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros metinės 
finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir 
tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos 
biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., kaip ir 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų 
asignavimų panaudojimo lygis buvo 76,20 proc., bet pripažįsta, kad palyginti su 
2017 m. jis kiek šiek tiek – 4,09 proc. padidėjo;

2. pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis 
buvo aukštas veiklos išlaidoms, daugiausia dėl veiklos pobūdžio, būtent tyrimų, 
trunkančių keletą mėnesių ir dažnai vykdomų ir metams pasibaigus, finansavimą; 
pažymi, kad Agentūra įdiegė planavimo procedūras, skirtas stebėti neišvengiamus 
vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, vykdymo ir mokėjimų; pažymi, kad remiantis 
Agentūros atsakymu, nukrypimas tarp pradinės planuotos sumos ir galutinės perkeltos 
sumos siekė apie 10 proc., neviršijant leidžiamo nuokrypio, ir kad senoji biudžeto lėšų 
naudojimo stebėsenos programa jau pakeista nauja; ragina Agentūrą pagerinti savo 
biudžeto planavimą;

Veikla

1 OL C 120/40, 2019 3 29, p. 200.
2 OL C 120/40, 2019 3 29, p. 198.
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3. pažymi, kad, siekdama įvertinti savo veiklos rezultatus ir poveikį, Agentūra taikė 31 
pagrindinių veiklos rezultatų rodiklį (PVRR), kurie yra veiklos rezultatų vertinimo 
sistemos dalis, taip pat ji taikė penkis papildomus PVRR, siekdama patobulinti savo 
biudžeto valdymą;

4. pažymi, kad, siekdama bendrų politikos tikslų, Agentūra bendradarbiauja su kitomis 
agentūromis, visų pirma Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos lyčių lygybės institutu, Europos 
Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų 
valdymo agentūra, Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje 
agentūra ir Europos prieglobsčio paramos biuru; palankiai vertina tai, kad Agentūra taip 
pat reguliariai remia kitas Sąjungos agentūras, kad jos , vykdydamos savo veiklą, 
atsižvelgtų į pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) įtvirtintus įsipareigojimus; 
mano, jog būtina, kad Agentūra toliau plėtotų tvirtus ryšius su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos institucijomis; ragina Agentūrą ieškoti būdų, kaip vykdant sutampančias 
užduotis dalintis ištekliais ir darbuotojais su kitoms panašią veiklą vykdančioms 
agentūroms;

5. pažymi, kad 2018 m. įsteigtas naujas veiklos padalinys, kad būtų gerinamas 
bendradarbiavimas tarp skyrių, įgyvendinant projektus, ir didinamas gebėjimas pateikti 
atsakymus tikruoju laiku;

6. ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

7. pažymi, kad Parlamentas paprašė Agentūros iki 2018 m. rugsėjo mėn. pateikti ekspertų 
nuomonę dėl Chartijos įgyvendinimo Sąjungos institucinėje struktūroje; pažymi, kad 
pagal Reglamentą (ES) 2018/12403 Agentūrai buvo priskirtas oficialus vaidmuo 
prižiūrėti kriterijus, taikomus tikrinant asmenų, norinčių patekti į Sąjungą, bet iš kurių 
nereikalaujama vizų, paraiškas, ir suteiktas mechanizmas tam daryti;

8. ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau įtvirtinti 
ryšius su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), jei ne visiškai sujungti agentūras; 
ragina Komisiją įvertinti dvi galimybes: perkelti Agentūrą į EIGE būstinę Vilniuje arba 
perkelti EIGE į Agentūros būstinę Vienoje; pažymi, kad taip pasielgus būtų galima 
dalintis administracijos bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat 
IRT, telekomunikacijų ir internetine infrastruktūra, taip sutaupant didžiules pinigų 
sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

9. palankiai vertina tai, kad Agentūra dėjo pastangas geografiniu požiūriu tolygiai įdarbinti 
kvalifikuotus kandidatus įvairioms pareigoms atlikti, turint mintyje sunkumus, su 
kuriais teko susidurti į tam tikras darbo vietas įdarbinant tinkamus kandidatus;

10. patvirtina, kad, kalbant apie tyrimų viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų procedūros 
neturėtų būti nesėkmingos dėl biudžeto apribojimų; mano, kad Agentūros 
įsipareigojimas apsvarstyti galimybę atlikti rinkos tyrimą prieš skelbiant kvietimus 
dalyvauti konkurse, prireikus peržiūrėti techninius reikalavimus ir, jei įmanoma, iš 

3 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos 
kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) 
Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226.
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naujo įvertinti prioritetinį vykdytinų tyrimų eiliškumą, yra žingsnis teisinga kryptimi 
siekiant ateityje padidinti konkursų procedūrų sėkmę;

11. ragina Agentūrą aktyviau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., 
Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis, siekiant sukurti sąveiką ir, kai įmanoma, ja 
pasinaudoti;

12. pripažįsta sudėtingą Agentūros atliekamų tyrimų, apimančių visų valstybių narių 
įstatymus ir praktiką, pobūdį; atkreipia dėmesį į šių tyrimų ir nuomonių dėl Sąjungos 
teisės aktų rengimo vertę ir į tai, kad svarbu Agentūrai skirti pakankamai finansinių 
išteklių, kad ji galėtų geriau vykdyti savo pareigas; palankiai vertina Agentūros nuolat 
atliekamus visų rūšių diskriminacijos Sąjungoje tyrimus ir jų ataskaitas, nes tai padeda 
tobulinti įtraukties strategijas ir susijusias Sąjungos ir valstybių narių politikos sritis; 
ypač palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą apsaugoti pažeidžiamas grupes 
atliekant specialius tyrimus, pavyzdžiui, teikiant ataskaitas dėl neįgaliųjų teisės į 
savarankišką gyvenimą, dėl romų jaunuolių socialinės įtraukties ir dėl Afrikos kilmės 
asmenų rasinės diskriminacijos ir rasistinių nusikaltimų prieš juos; apgailestauja dėl to, 
kad dabartiniai Agentūros įgaliojimai riboja jos galimybes imtis veiksmų ir atlikti 
tyrimus tam tikrose teminėse srityse; pabrėžia tai, kad Agentūros kompetencijos sritis 
turėtų būti išplėsta, kad apimtų visas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 
saugomas teises, įskaitant klausimus, susijusius su teisminiu ir policijos 
bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, ir mano, kad Agentūra turėtų turėti galimybę 
savo iniciatyva teikti nuomones dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

Personalo politika

13. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,61 proc.: iš 72 
laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. 
patvirtintais 72 etatais), buvo paskirtas 71 laikinasis darbuotojas; taip pat pažymi, kad 
2018 m. Agentūroje dirbo 31 sutartininkas ir 8 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14. palankiai vertina tobulą lyčių pusiausvyrą vyresniojoje vadovybėje (trys vyrai ir trys 
moterys) ir patenkinamą lyčių pusiausvyrą valdančiojoje taryboje (28 vyrai ir 25 
moterys);

Viešieji pirkimai

15. atsižvelgdamas į susijusias biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, 
pažymi, kad e. viešųjų pirkimų priemonės buvo privalomos tik nuo 2019 m., ir kad 
Agentūra įdiegė visas e. viešųjų pirkimų priemones, išskyrus pasiūlymų teikimą 
elektroninėmis priemonėmis, kurį buvo tikimasi įdiegti ketvirtąjį 2019 m. ketvirtį; 
ragina Agentūrą iki 2020 m. birželio mėn. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija bei valdymas ir skaidrumas

16. palankiai vertina dabartines Agentūros priemones ir jos nuolatines pastangas, susijusias 
su skaidrumo užtikrinimu, interesų konfliktų prevencija ir valdymu, taip pat pranešėjų 
apie pažeidimus apsauga; pažymi, kad buvo keletas galimų ir numanomų interesų 
konfliktų, kurie buvo įvertinti ir sumažinti, o 2018 m. nebuvo pranešta apie nė vieną 
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interesų konfliktą; su pasitenkinimu pažymi, kad visų valdančiosios tarybos narių 
gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos paskelbti Agentūros interneto svetainėje;

17. su džiaugsmu pažymi, kad atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 
komentarus ir pastabas ir į 2018 m. įvykusią reorganizaciją, apskaitos pareigūnas dabar 
tiesiogiai atsiskaito direktoriui;

18. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, susijusias su 
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu, dėl pastaraisiais metais Agentūros atžvilgiu 
pradėtų teisminių procesų, susijusių su kaltinimais, kad sprendimai įdarbinti priimti ne 
pagal taisykles, kuriuos abiem atvejais Bendrasis Teismas atmetė; pripažįsta, kad 
Agentūros nebesieja sutartiniai santykiai su buvusiu laikinuoju nenuolatiniu Tarnautojų 
teismo teisėju, ir pažymi, kad ji ėmėsi įvairių priemonių, kad sumažintų galimą interesų 
konfliktą;

19. atkreipia dėmesį į keletą tebevykstančių teisinių procedūrų, susijusių su Tarnybos 
nuostatų ir teisės į gerą administravimą pažeidimais4; pabrėžia, kad Agentūra turėtų 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, ir pabrėžia, kad Agentūra turėtų rodyti 
pavyzdį konsultuodama pagrindinių teisių klausimais ir jų laikydamasi; apgailestauja 
dėl to, kad tokie pažeidimai gali turėti neigiamą poveikį visuomenės nuomonei ir 
Sąjungos reputacijai; apgailestauja, kad tokie teismo procesai Agentūrai brangiai 
kainuoja ir švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai;

Vidaus kontrolė

20. su pasitenkinimu pažymi, kad po to, kai buvo sėkmingai įgyvendinta 2014 m. gruodžio 
mėn. patvirtinta kovos su sukčiavimu strategija ir įvykdytas 2015 m. ir 2016 m. 
veiksmų planas, Agentūra persvarstė kovos su sukčiavimu strategiją, kuri 2018 m. 
gruodžio mėn. buvo patvirtinta valdančiosios tarybos susitikime ir papildyta konkrečiu 
veiksmų planu;

21. pažymi, kad 2018 m. vidaus audito tarnyba pateikė audito ataskaitą dėl etikos ir 
valdymo, kurioje buvo įvertinta, kaip rengiama ir ar veiksmingai įgyvendinama 
Agentūros valdymo ir kontrolės struktūra etikos srityje, ir padarė išvadą, kad valdymo ir 
kontrolės struktūra iš esmės parengta tinkamai;

Kitos pastabos

22. pažymi, kad Agentūra toliau stebi Komisijos veiklą grupėje „Groupe Interinstitutionnel 
de Management Environnemental“ (GIME) ir kad 2019 m. apklausoje ji išreiškė savo 
susidomėjimą prisijungti prie suderinto GIME narių požiūrio, susijusio su veiksmais, 
kuriais siekiama sumažinti išmetamų CO2 kiekį; 

23. ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir 
užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos 
priemones;

4 Byla T-632/19 DD v FRA; Byla T-703/19 DD v FRA; Byla T-31/19 AF v FRA; Byla C-601/19 P – BP v FRA; 
Byla C-699/19 P – BP v FRA; Byla C-682/19 P – BP v FRA;
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24. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
horizontalaus pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d. rezoliucijoje5 dėl 
agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

5 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.
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PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2068(DEC))

Nuomonės referentė: Roberta Metsola

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą pabrėžia Pagrindinių teisių agentūros (toliau – FRA arba Agentūra) vaidmenį 
padedant užtikrinti, kad būtų apsaugotos Sąjungoje gyvenančių asmenų pagrindinės 
teisės; primena Agentūros svarbą skatinant apsvarstyti tinkamą saugumo ir pagrindinių 
teisių pusiausvyrą; ypač atkreipia dėmesį į Agentūros tyrimų ir nuomonių dėl Sąjungos 
teisės aktų rengimo vertę;

2. džiaugiasi tuo, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2018 finansinių metų 
metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos ir kad jos 2018 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta 
teisingai; apgailestauja dėl to, kad 2018 m. Agentūros biudžetas nepadidėjo ir sudarė 
23 mln. EUR, taip pat pažymi, kad darbuotojų skaičius šiek tiek padidėjo – nuo 108 iki 
110;

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. Agentūroje įvykdytas vidaus restruktūrizavimas 
siekiant didinti departamentų vienas kitam teikiamą paramą ir gerinti Agentūros veiklos 
rezultatus;

4. apgailestauja, kad veiklos išlaidoms skirtų įsipareigojimų asignavimų perkėlimo į kitą 
laikotarpį lygis ir vėl buvo aukštas – 70 proc. arba 4,9 mln. EUR, t. y. nuo 2017 m. jo 
procentinė dalis išliko nepakitusi; pripažįsta, kad šie vėlavimai susiję su Agentūros 
veiklos pobūdžiu, tai yra, ji finansuoja tyrimus, kurie vykdomi keletą mėnesių ir dažnai 
prasitęsia į kitus metus; palankiai vertina tai, kad Agentūra pradėjo taikyti planavimo 
procedūras, skirtas vėlavimui tarp sutarčių pasirašymo, užduočių vykdymo ir mokėjimų 
stebėti, tačiau pritaria Audito Rūmams, kad Agentūra turėtų toliau gerinti savo finansų 
planavimą, įskaitant galimybę taikyti diferencijuotuosius asignavimus;

5. pažymi, kad Audito Rūmai aptiko agentūroms būdingą horizontalią tendenciją 
konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės darbuotojus; ragina spręsti 
priklausomybės nuo išorės darbuotojų šioje svarbioje srityje klausimą; palankiai vertina 
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tai, kad Agentūra dėjo pastangas geografiniu požiūriu tolygiai įdarbinti kvalifikuotus 
kandidatus įvairioms pareigoms atlikti, turint mintyje sunkumus, su kuriais teko 
susidurti į tam tikras darbo vietas įdarbinant tinkamus kandidatus;

6. palankiai vertina Agentūros pažangą, padarytą didinant moterų narių skaičių valdymo 
organuose ir siekiant 2012 m. kovo 13 d. Parlamento rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų 
lygybės Europos Sąjungoje (2011 m.) nustatyto tikslo, t. y. užtikrinti, kad iki 2020 m. 
moterų narių skaičius valdymo organuose būtų 40 proc.;

7. palankiai vertina Agentūros pažangą, padarytą reaguojant į Audito Rūmų 
rekomendacijas; ragina FRA dėti daugiau pastangų, siekiant įgyvendinti likusias 
rekomendacijas, t. y. įdiegti e. konkurso ir pasiūlymų teikimo elektroninėmis 
priemonėmis sistemas, sumažinti biudžeto asignavimų perkėlimus į kitą laikotarpį ir 
vykdyti tyrimų viešuosius pirkimus;

8. patvirtina, kad, kalbant apie tyrimų viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų procedūros 
neturėtų būti nesėkmingos dėl biudžeto apribojimų; mano, kad Agentūros 
įsipareigojimas apsvarstyti galimybę atlikti rinkos tyrimą prieš skelbiant kvietimus 
dalyvauti konkurse, prireikus peržiūrėti techninius reikalavimus ir, jei įmanoma, iš 
naujo įvertinti prioritetinį vykdytinų tyrimų eiliškumą, yra žingsnis teisinga kryptimi 
siekiant ateityje padidinti konkursų procedūrų sėkmę;

9. ragina Agentūrą aktyviau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., 
Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis, siekiant sukurti sąveiką ir, kai įmanoma, ja 
pasinaudoti;

10. pripažįsta sudėtingą Agentūros atliekamų tyrimų, apimančių visų valstybių narių 
įstatymus ir praktiką, pobūdį; atkreipia dėmesį į šių tyrimų ir nuomonių dėl Sąjungos 
teisės aktų rengimo vertę ir į tai, kad svarbu FRA skirti pakankamai finansinių išteklių, 
kad ji galėtų geriau vykdyti savo pareigas; palankiai vertina Agentūros nuolat 
atliekamus visų rūšių diskriminacijos Sąjungoje tyrimus ir jų ataskaitas, nes tai padeda 
tobulinti įtraukties strategijas ir susijusias Sąjungos ir valstybių narių politikos sritis; 
ypač palankiai vertina FRA įsipareigojimą apsaugoti pažeidžiamas grupes atliekant 
specialius tyrimus, pavyzdžiui, teikiant ataskaitas dėl neįgaliųjų teisės į savarankišką 
gyvenimą, dėl romų jaunuolių socialinės įtraukties ir dėl Afrikos kilmės asmenų rasinės 
diskriminacijos ir rasistinių nusikaltimų prieš juos; apgailestauja dėl to, kad dabartiniai 
Agentūros įgaliojimai riboja jos galimybes imtis veiksmų ir atlikti tyrimus tam tikrose 
teminėse srityse; pabrėžia tai, kad Agentūros kompetencijos sritis turėtų būti išplėsta, 
kad apimtų visas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją saugomas teises, 
įskaitant klausimus, susijusius su teisminiu ir policijos bendradarbiavimu 
baudžiamosiose bylose, ir mano, kad Agentūra turėtų turėti galimybę savo iniciatyva 
teikti nuomones dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
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