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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2019. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)4, eriti selle artiklit 76,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrust (EL) 
2019/1896 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624)5, eriti selle artiklit 116,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.
5 ELT L 295, 14.11.2019, lk 1.
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ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)7 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2019. aasta 
eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise 
kohta
(2020/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2019. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)4, eriti selle artiklit 76,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrust (EL) 
2019/1896 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624)5, eriti selle artiklit 116,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.
5 ELT L 295, 14.11.2019, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)7 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
aruande1 kohaselt oli ameti eelarveaasta 2019 lõplik eelarve 330 107 000 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 14,36 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud 
piisava kinnituse ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,84 %, mis oli 2018. aastaga võrreldes 1,46 % kõrgem; 
märgib murega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli madal, 69,13 %, mis on 
2018. aastaga võrreldes 0,56 % võrra madalam;

2. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et 2019. aastal olid ametil koostööd tegevate 
riikidega põhitegevuseks sõlmitud rahastamislepingud, mis moodustasid 55 % ameti 
eelarvest; märgib, et amet on astunud samme eelkontrollide parandamiseks ja võtnud 
2019. aastal uuesti kasutusele kulude hüvitamise järelkontrolli; toonitab kontrollikoja 
rõhutatud asjaolu, et seadmetega seotud kulude hüvitamine põhineb endiselt tegelikel 
kuludel ja et ühikuhindadel põhinevatele hüvitistele ülemineku projekt on endiselt 
lõpule viimata; märgib lisaks kontrollikoja aruande põhjal, et koostööd tegevad riigid ei 
olnud alati lisanud maksetaotlustele kulude põhjendamiseks arveid või muid tõendeid, 
mis oleksid piisavalt tõendanud operatsioonide käigus kantud kulusid, ning et 
tõendavate dokumentide esitamisel esines viivitusi; samal ajal rõhutatakse kontrollikoja 
aruandes, et täpsete ja õigeaegsete tõendavate dokumentide lisamise kohustus 
maksetaotlustele lasub koostööd tegevatel riikidel; võtab ameti vastuse põhjal 
teadmiseks, et järelkontrolli ajal kinnitas amet kõnealused kulud pangaväljavõtete alusel 
ning hüvitise saajale teatati, et pro forma arveid ei aktsepteerita enam toetavate 

1 ELT C 143, 30.4.2020, lk 6.
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dokumentidena, isegi kui sellised arved vastavad kohaldatavale riiklikule 
õigusraamistikule; lisaks sellele olid viivitused tõendavate dokumentide esitamisel 
seotud ametnike lähetamise lihtsustatud toetuse maksmise skeemi rakendamisega ning 
seetõttu pikendati 2019. aastal oluliselt lõppmaksete menetlust, et tagada usaldusväärne 
finantsjuhtimine;

3. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et amet muutis projekti hilises etapis ameti 
ruumides tehtavate ümberehitustööde lepingulist korraldust, nähes ette võimaluse teha 
veel lõpetamata tööde eest eelmakseid, kuigi algsete lepingutingimuste kohaselt tuli 
maksed teha alles pärast tööde vastuvõtmist, mille tulemusena kaotas amet olulise 
kontrollielemendi ja raha kasutamine ei kajastanud tööde tegelikku edenemist; võtab 
ameti vastuse põhjal teadmiseks, et eelfinantseerimine oli lahendus, mis võimaldas 
hoone ümberehitust jätkata ning et amet ei kaotanud kontrolli, kuna eelfinantseerimise 
summa maksti üürileandjale, kes ei võinud teha töövõtjale makseid enne, kui teatud osa 
töödest oli ameti poolt vastu võetud; ühtlasi oli lepinguliste tagatistega garanteeritud, et 
üürileandja tagastab ametile kõik kasutamata jäänud summad;

Tulemused

4. märgib, et amet kasutab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena teatavaid 
suurusi, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ning kasutab eelarve 
haldamise parandamiseks ka muid näitajaid, nagu rahulolu tase veebiküsitluse teel, 
hilinenud maksete hindamine ja vabade ametikohtade määr;

5. märgib, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/18962 võeti vastu 13. 
novembril 2019 ja see jõustus 4. detsembril 2019, millega laiendati ameti volitusi ja 
vahendeid, sealhulgas loodi täitevvolitustega alaline korpus;

6. märgib, et 2019. aasta märtsis võeti vastu esimene Euroopa integreeritud piirihalduse 
tehniline ja operatiivstrateegia;

7. märgib, et amet on võtnud juhtrolli algatuses luua Brüsselis justiits- ja siseküsimustega 
tegelevate ametite jaoks ühine kontaktasutus, et saada kasu ressursside tõhusast 
kasutamisest, jagada rajatisi ja teenuseid ning edendada võrgustike toimimist; märgib 
lisaks, et valmimas on halduskokkulepe, mis sisaldab nõudeid ühiste kontoriruumide ja 
partnerite vahelise koostöö tingimuste kohta, ning järgmised sammud, mis on 
kavandatud aastateks 2020–2021, on hanked, sisustamine ja lõpuks uutesse ruumidesse 
ümberasumine;

8. märgib seoses kontrollikoja eelmise aasta märkustega, et kuigi amet kolis oma 
praegustesse ruumidesse 2014. aastal, ei ole ametil ikka veel haldusnõukogu poolt heaks 
kiidetud põhjalikku talitluspidevuse kava; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et 
ajutine talitluspidevuse poliitika ja talitluspidevuse kava on väljatöötamisel ning et 
talitluspidevuse kava on kavas vastu võtta 2020. aastal; 

Personalipoliitika

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- 
ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624 (ELT L 
295, 14.11.2019, lk 1). 
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9. väljendab kahetsust, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust 
täidetud vaid 75,83 % ning liidu eelarves kinnitatud 484 ajutisest teenistujast oli 
ametisse nimetatud 367 (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 418); märgib, et 
2019. aastal töötas ameti heaks ka 214 lepingulist töötajat ja 168 liikmesriikide 
lähetatud eksperti;

10. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et amet jätkas 2019. aastal uute töötajate värbamist 
kooskõlas oma laiendatud volitustega, võttes tööle 218 uut töötajat; märgib, et kuigi 
töölevõtmismenetlust peetakse edukaks, peaks amet parandama valikukomisjoni 
liikmetele antavaid suuniseid ja kontrollima täpsemalt kandidaatide rahalisi õigusi 
seoses palgamaksetega; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet korraldab 
valikukomisjoni liikmetele koolitusi, tagamaks neile oma rolli täitmiseks nõuetekohased 
teadmised, arvestades samas iga valikukomisjoni kaalutlusruumi ja sõltumatust; lisaks 
edastati töötajatele kehtestatud õigused ametile 6. veebruaril 2020 pärast palgaarvestuse 
avaldamist ja palkade väljamaksmist; märgib, et uute töötajate palku kontrollitakse 
õigusi käsitlevate otsuste suhtes ning lahknevuste leidmisel peab töötajat sellest 
teavitama hiljemalt asjaomase kuu 12. kuupäevaks;

11. märgib, et 2019. aasta oli neljas aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/16243 vastuvõtmisele järgnenud viieaastasest kasvukavast, millega suurendati 
märkimisväärselt ameti eelarvet ja personali; märgib, et amet alustas üleminekut 
paberivabale pilvepõhisele e-värbamise süsteemile, mis peaks hakkama toimima alates 
2020. aasta suvest; märgib lisaks, et ametil on raskusi sobivate väliskandidaatide 
ligimeelitamisel ja kindla geograafilise tasakaalu saavutamisel, tingituna peamiselt 
madalast paranduskoefitsiendist; rõhutab, et ametid, mis asuvad riikides, kus 
kohaldatakse madalat paranduskoefitsienti, peaksid saama komisjonilt rohkem toetust 
lisameetmete rakendamiseks, et teha need ametid praegustele ja tulevastele töötajatele 
atraktiivsemaks; kutsub komisjoni üles hindama edaspidi palga paranduskoefitsientide 
kohaldamise mõju ja elujõulisust;

Hanked

12. märgib, et amet osaleb oma inspekteerimis- ja kontrolliasutuse kaudu Euroopa Liidu 
ametite võrgustiku tulemuslikkuse arendamise võrgustikus; märgib, et amet osaleb ka 
Euroopa Liidu ametite hankeametnike võrgustikus, hinnates institutsioonidevahelisi 
pakkumisi vajaduste ja rahaliste vahendite seisukohast;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus 

13. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning 
rikkumisest teatajate kaitse; märgib, et rikkumisest teatamise poliitika võeti vastu 18. 
juulil 2019 ja see jõustus 1. augustil 2019; märgib, et ameti veebisaidil ei ole avaldatud 
kõiki juhatuse liikmete elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone; palub, et amet 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- 
ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 
2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).
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avaldaks läbipaistvuse suurendamiseks kõigi juhatuse liikmete, tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

Sisekontroll

14. märgib, et kooskõlas 2019.–2020. aasta kavaga lõpuleviidud toetuste järelkontrolli 
kohta on ameti inspekteerimis- ja kontrolliasutus teinud kontrolle kaheksas liikmesriigis 
ja kümnes institutsioonis;

15. märgib, et 2019. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi IT-juhtimise ja 
projektijuhtimise auditi, mille tulemuseks oli kaks väga olulist ja kaks olulist soovitust, 
mille amet heaks kiitis, ning et nende soovituste rakendamise tegevuskava võeti vastu ja 
esitati siseauditi talitusele;

16. märgib, et 5. veebruari 2020. aasta seisuga on viie soovituse staatus „läbivaatamiseks 
valmis“ ja need ootavad siseauditi talituse lõplikku otsust ning 11 soovituse staatus on 
„pooleli“ ja need tuleb alles rakendada; 

17. märgib seoses kontrollikoja eelmise aasta tähelepanekutega, et ametil puudub tundlike 
ametikohtade poliitika, mis määraks kindlaks tundlikud funktsioonid, hoiaks nende 
loetelu ajakohasena ja määratleks asjakohased meetmed erahuvide riskide 
maandamiseks; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et poliitikadokumendi eelnõu 
valmis 2019. aastal, kuid võimaliku ümberhindamise tõttu see peatati ja selle 
vastuvõtmist kaalutakse 2020. aasta kolmandas kvartalis; palub ametil see poliitika 
võimalikult kiiresti vastu võtta ja seda rakendada, nii et see oleks kooskõlas ameti 
sisekontrollistandarditega;

Muud märkused

18. võtab teadmiseks seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava 
institutsiooni märkuste ja tähelepanekutega, mis on seotud uue peakorterihoone 
ehitamise ja Euroopa kooli asutamisega Varssavis, et 2019. aastal eraldasid Poola 
ametivõimud ametile nõuetekohase krundi ja käib planeering ameti peakorteri jaoks 
sihtotstarbeliste ruumide ehitamiseks 2024. aasta lõpuks ning et Euroopa kooli 
akrediteerimine oli 2020. aastal veel pooleli, kusjuures kool teatas oma valmisolekust 
alustada tegevust osaliselt alates õppeaastast 2020/2021;

19. märgib, et kõik neli pooleliolevat kohtuasja jõudsid 2019. aasta lõpuks lahenduseni, 
kõigi juhtumite puhul oli tulemus ameti kasuks ning ameti kantud õigusabikulud saab 
sisse nõuda;

o

o   o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile4 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2021)0000.


