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IEROSINĀJUMI 

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

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (turpmāk “Birojs”) uz 2014. gadu pārnesa 

budžeta saistības aptuveni EUR 1,3 miljonu apmērā, kuras nesedza juridiskās saistības; 

norāda, ka 28,6 % no Biroja maksājumiem tika veikti pēc Finanšu regulā noteiktajiem 

termiņiem; norāda, ka tika atcelti 21,2 % uz 2014. gadu pārnesto nediferencēto 

apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, kas ir vairāk nekā 2013. gadā (16,5 %); 

piekrīt Revīzijas palātai, ka tas liecina par nepilnībām Biroja budžeta plānošanā un ir 

pretrunā budžeta gada pārskata principam, tomēr norāda, ka dažos gadījumos pārnestās 

apropriācijas varētu būt saistītas ar darbību, iepirkuma procedūru vai projektu daudzgadu 

raksturu; 

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka Biroja gada pārskati patiesi atspoguļo 

tā finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi; 

3. norāda uz augsto kadru mainību 2014. gadā, kad Biroju pameta 14 darbinieki, tostarp 

4 darbinieki augstos amatos; piekrīt Revīzijas palātai, ka tas rada ievērojamu risku, ka var 

netikt sasniegti gada un daudzgadu darba programmā izvirzītie mērķi; 

4. ņem vērā Revīzijas palātas 2013. gadā aktualizēto problēmu, kas saistīta ar to, ka darba 

intervijās un pārbaudījumos uzdotie jautājumi tika izstrādāti pēc individuālu pieteikumu 

izskatīšanas, kas liek secināt, ka tas ir ietekmējis šo jautājumu saturu; šajā sakarībā ar 

bažām norāda, ka atlases komisijas ne vienmēr piešķīra punktus visiem paziņojumos par 

vakanci iekļautajiem atlases kritērijiem; mudina Biroju nekavējoties novērst trūkumus 

darbā pieņemšanas procedūrā; 

5.  atzinīgi vērtē to, ka Birojs ir pieņēmis interešu konflikta novēršanas un pārvaldības 

politiku atbilstoši Komisijas 2013. gada decembrī publicētajām pamatnostādnēm, un 

mudina Biroju publicēt šo politiku, kā arī CV un interešu deklarācijas, un budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei iesniegt konstatēto interešu konflikta gadījumu reģistru; prasa 

Birojam pieņemt skaidrus noteikumus par trauksmes cēlējiem un “virpuļdurvju efekta” 

novēršanu; 

6. atzīst grūtības pašreizējās bēgļu krīzes pārvaldībā; turklāt atzīst, ka Biroja uzdevumi, 

visticamāk, turpinās pieaugt, un attiecīgi būs jāpalielina tā budžets un darbinieku skaits; 

tādēļ prasa Birojam pastiprināt centienus un uzlabot tā budžeta pārvaldību, kā arī iesniegt 

rīcības plānu par optimālu darbību tuvākajos gados. 
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