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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropas Policijas akadēmijas 

(CEPOL) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un 

ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; 

2. no CEPOL 2014. gada ziņojuma par budžeta un finanšu pārvaldību secina, ka Aģentūras 

finanšu rezultātus galvenokārt ietekmēja divi notikumi: grāmatvedības pakalpojumu 

nodošana ārpakalpojumu sniedzējam, proti, Eiropas Komisijas grāmatvedim, no 1. aprīļa, 

un Aģentūras mītnes pārcelšana no Bremšilas Apvienotajā Karalistē uz Budapeštu 

Ungārijā, kas notika no 19. septembra līdz 1. oktobrim; 

3. norāda uz augsto atcelšanas rādītāju (15 %) uz 2014. gadu pārceltajām uzņemtajām 

saistībām, kas izskaidrojams ar Matrix projekta atcelšanu un saskaņā ar 2013. gada 

dotācijas nolīgumu atmaksājamām izmaksām, kas bija zemākas par aplēstajām;  aicina 

stāvokli šajā sakarībā uzlabot, vienlaikus pilnībā pievienojoties Revīzijas palātas 

viedoklim, ka apropriāciju pārnešana bieži saistīta ar tādiem apstākļiem, kurus Aģentūra 

nevar kontrolēt, vai ir pamatota ar darbību iepirkuma procedūru vai projektu daudzgadu 

raksturu; 

4. ņem vērā CEPOL atbildes uz Revīzijas palātas komentāriem un CEPOL aizvadītajos 

gados veiktos pasākumus, kas būtiski samazinājuši pārnesumu un atcelto līdzekļu apjomu, 

kā arī Aģentūras apņemšanos arī turpmāk palielināt un uzturēt atbilstību Finanšu regulā 

paredzētajam budžeta gada pārskata principam; 

5. pauž bažas, ka CEPOL darbā pieņemšanas procedūras joprojām nav pilnībā pārredzamas 

un ka attiecībā uz profesionālo pieredzi izvirzītās prasības ne vienmēr atbilda akadēmijas 

civildienesta noteikumu īstenošanas kārtībai; atzīst, ka CEPOL ir pieņēmusi 

pamatnostādnes par pieteikumu iesniedzēju novērtēšanu (UG HR 001-2), un mudina 

CEPOL šīs pamatnostādnes publiskot; pauž nožēlu par to, ka šīs nostādnes nav pieminētas 

2014. gada darbības pārskatā, un prasa CEPOL tās iekļaut attiecīgajā pārskatā un informēt 

budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo pamatnostādņu ietekmi uz darbā pieņemšanas 

procedūru; 

6. atzinīgi vērtē to, ka CEPOL 2014. gada novembrī pieņēma un publicēja politiku interešu 

konfliktu novēršanai un pārvaldībai; norāda, ka CEPOL tīmekļa vietnē ir publicēti tās 

direktora, direktora vietnieka un lielākās daļas valdes locekļu CV un interešu deklarācijas; 

mudina CEPOL publicēt visu valdes locekļu un ekspertu CV un interešu deklarācijas, kā 

arī visaptverošu struktūrshēmu; prasa pieņemt skaidru trauksmes celšanas stratēģiju un 

noteikumus “virpuļdurvju efekta” novēršanai; atgādina Aģentūrai, ka tai ir jāpieņem 

saistoši iekšēji noteikumi par trauksmes cēlējiem saskaņā ar 2014. gada 1. janvārī spēkā 

stājušos ES Civildienesta noteikumu 22.c pantu. 
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