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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2082(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu1,

– 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 2017 m. vasario ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir 
kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR5, ypač į jo 20 
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. 966/2012 208 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 109.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 109.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 319, 2015 12 4, p. 1.
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straipsnyje6, 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 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, 
kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, 
kuriuo Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui 
patvirtinama, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

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

6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymo
(2019/2082(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu1,

– 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 ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir 
kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR5, ypač į jo 20 
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. 966/2012 208 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 109.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 109.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 319, 2015 12 4, p. 1.
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straipsnyje6, 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 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. pritaria Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui / atideda Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių 
metų sąskaitų uždarymą;

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

6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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 
teisėsaugos mokymo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
dalį
(2019/2082(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 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 pasiūlymą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

A. kadangi, remiantis Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (toliau – 
Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita1, galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas 
buvo 10 416 720 EUR, t. y. 1,02 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi 
Agentūra finansuojama daugiausia iš Sąjungos biudžeto įnašo; 

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

Biudžeto ir finansų valdymas

1. džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos 
biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,97 proc., t. y. 0,88 proc. didesnis, palyginti su 
2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 76,51 proc., t. y. 
7,51 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Veikla

2. pažymi, kad Agentūra naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų 
įvertinti mokymo veiklą bei jos poveikį ir, visų pirma, dalyvių pasitenkinimo lygį, taip 
pat tos veiklos teikiamą pridėtinę vertę, ir veiklos rodiklius, kad pagerintų savo biudžeto 
valdymą;

3. pažymi, kad Agentūra pradėjo vykdyti du naujus Sąjungos finansuojamus projektus, 
įskaitant ES ir MENA kovos su terorizmu mokymo partnerystę Nr. 2 ir Vidaus mokymo 
programą Vakarų Balkanų finansinių tyrimų klausimais; abi jos rodo, kad Agentūra vis 
labiau pripažįstama kaip svarbi Sąjungos veikėja, išorės veiksmais prisidedanti prie 
Europos saugumo didinimo;

1 OL C 7, 2019 1 9, p. 1. 
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4. pažymi, kad Agentūra toliau glaudžiai bendradarbiauja su teisingumo ir vidaus reikalų 
agentūrų tinklu ir devyniomis jį sudarančiomis agentūromis, visų pirma įskaitant 
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrą ir Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad jie kartu rengia mokymus ir organizuoja 
kursus;

5. pažymi, kad po 2016 m. sausio mėn. pasibaigusio penkerių metų laikotarpio, per kurį 
periodiškai vykdyti išorės vertinimai ir kuriam pasibaigus Agentūra iki 2018 m. 
pabaigos turėjo įgyvendinti taisomuosius veiksmus, Agentūra priėmė vertinimo 
ataskaitą ir įtraukė 17 rekomendacijų, apimančių penkias su Agentūros struktūra ir 
darbo praktika susijusias sritis; pažymi, kad nuo to laiko, kai priimtas veiksmų planas, 
užbaigti 24 veiksmai, tebevykdomi 3 veiksmai, susiję su tolesniu e. tinklo vystymu, 4 
veiksmai nebelaikomi aktualiais, o vieno veiksmo vykdymas atidėtas;

Personalo politika

6. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 proc.: iš 32 
laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. 
patvirtintu 31 etatu), buvo paskirti 32 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 
2018 m. Agentūroje dirbo 18 sutartininkų ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

7. pažymi, kad perkėlus Agentūrą iš Jungtinės Karalystės į Vengriją ir dėl to pradėjus 
darbuotojų darbo užmokesčiui taikyti mažesnį korekcinį koeficientą, darbuotojų kaita 
yra didelė ir geografinė pusiausvyra ne visada užtikrinama, nes paraiškų dėl darbo 
vietos, kurias pateiktų valstybių narių, o ne priimančiosios šalies piliečiai, skaičius 
sumažėjo; pažymi, kad 2018 m. Agentūra ir toliau gavo daug paraiškų dėl darbo vietų iš 
Vengrijos piliečių ir kad didelę dalį darbuotojų sudarė priimančiosios šalies piliečiai; 
pastebi, kad 2018 m. Audito Rūmai užbaigė teisinį ginčą dėl perkėlimo ir kad 
patvirtintas pirminis sprendimas; 

8. primena Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo 
atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta 
Agentūros atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale 
vertimo išlaidas; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Agentūra ketina skelbti 
visas savo laisvas darbo vietas ir ES agentūrų tinklo sukurtame agentūrų darbo skelbimų 
puslapyje;

Viešieji pirkimai

9. primena, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar 
nebuvo pradėjusi taikyti jokių Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą 
elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų 
pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; pažymi, kad remiantis Agentūros 
atsakymu, ji priėmė e. sąskaitų faktūrų išrašymo ir e. konkursų procedūras, taip pat ji 
ketina priimti pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis tvarką;

10. susirūpinęs pažymi, kad Agentūra sudarė preliminariąją sutartį dėl savo personalo ir 
mokymų dalyvių kelionių organizavimo nepaprašiusi laimėjusio konkurso dalyvio 
pateikti paaiškinimą dėl galimai neįprastai žemos kainos pasiūlymo; pažymi, kad, 
remiantis Agentūros atsakymu, ji sutinka su Audito Rūmų pastaba, kad šis vertinimas 
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nebuvo įteisintas vertinimo ataskaitoje; ragina Agentūrą prašyti pateikti ir analizuoti 
galimai neįprastai žemų kainų pasiūlymų priežastis; 

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas 

11. atkreipia dėmesį į esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti 
skaidrumą, susijusį su interesų konfliktų prevencija ir valdymu ir su pranešėjų apie 
pažeidimus apsauga; džiaugiasi, kad Agentūra nustatė ir įgyvendino vidaus taisykles dėl 
informavimo apie pažeidimą; 

Kitos pastabos

12. pažymi, kad 2017 m. vasario mėn. Agentūros valdymo sistema buvo sėkmingai 
sertifikuota pagal standartą ISO 9001:2015 ir kad taip Agentūra siekia geriau vykdyti ir 
geriau parodyti savo įsipareigojimą užtikrinti kokybę; pažymi, kad, remiantis teigiamais 
2018 m. ir 2019 m. pradžioje atliktais priežiūros auditais, Agentūra išsaugojo savo 
sertifikatą;

13. susirūpinęs pažymi, kad, skirtingai nuo daugelio kitų agentūrų, Agentūra neatliko 
išsamios tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos poveikio savo 
organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizės; pažymi, kad, remiantis Agentūros 
atsakymu, „Brexit’o“ klausimas aptartas valdybos susitikimuose, tarpinstitucinio 
viešųjų pirkimų pareigūnų tinklo ir tarpinstitucinio teisės tinklo diskusijose, taip pat iš 
Komisijos gautuose komunikatuose, padėtis atidžiai stebima, o įvertintos susijusios 
grėsmės yra ribotos;

14. atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką 
tausojančią darbo vietą; nurodo, kad Agentūra nėra įgyvendinusi anglies dioksido 
kompensavimo sistemos, tačiau, remiantis Agentūros atsakymu, pripažįsta, kad iš jos 
ribotų finansinių išteklių neįmanoma padengti dalyvavimo tokioje sistemoje išlaidų, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra ragina savo personalą naudotis viešuoju transportu, 
kad būtų mažinamas išmetamas teršalų kiekis;

o

o     o

15. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d. 
rezoliucijoje2 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.


