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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 Aģentūras gada pārskati patiesi 

atspoguļo tās finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un 

pareizi; uzsver, ka 2016. gadā Frontex loma un darbību joma ievērojami paplašinājās, 

budžetam palielinoties par 75 % un darbinieku skaitam par 18 % pēc Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/16241 pieņemšanas;  

2. norāda — arvien pieaugošā imigrācijas līmeņa dēļ Savienībā 2015. un 2016. gadā 

Frontex ir bijušas grūtības apgūt 2016. gadā Savienības piešķirtos papildu līdzekļus un 

tā rezultātā bijis sarežģīti ievērot budžeta un finanšu noteikumus; uzsver no 2015. gada 

pārnesto atcelto apropriāciju augsto līmeni III sadaļā (16 %); šajā sakarībā norāda, ka 

vispārējais budžeta izpildes līmenis 2015. gada apropriācijām bija 95,3 %; uzsver, ka 

sākotnēji tā piešķīra EUR 20 miljonus no sava 2016. gada budžeta karstajiem punktiem 

paredzētiem izdevumiem, bet pa šo laiku jau ir uzņēmusies saistības par gandrīz 

EUR 35 miljoniem šim mērķim un ar to saistītajām kopīgajām operatīvajām darbībām; 

norāda, ka Aģentūra finansēja valstu atgriešanas operācijas līdz 2016. gada oktobrim un 

ka Revīzijas palāta uzskata, ka veiktie maksājumi bija nepamatoti; prasa Aģentūrai 

ievērojami uzlabot tās finanšu plānošanu, kontroli un budžeta pārvaldības spējas; 

3. norāda uz grūtībām, ar kurām Aģentūra saskārās saistībā ar to, lai atrastu piemērotus 

vajadzīgā profila kandidātus, un uz Aģentūras centieniem ievērot ģeogrāfisko līdzsvaru 

kvalificētu kandidātu darbā pieņemšanas procesā; tomēr kritizē 14 pagaidu darbinieku 

nelikumīgu pieņemšanu darbā augstās AST kategorijās; prasa Aģentūrai vienmēr stingri 

ievērot Civildienesta noteikumus; šajā sakarībā norāda, ka Civildienesta noteikumos ir 

paredzēts nepieciešamais elastīgums, atbilstīgi kuram, lai apmierinātu iestāžu konkrētās 

vajadzības, ieceļot ierēdņus un citus darbiniekus amatā, var ņemt vērā arī Savienībā 

noteicošos darba tirgus nosacījumus; uzsver, ka laikposmā no 2016. gada līdz 

2020. gadam Aģentūras darbinieku skaits pieaugs vairāk nekā divkārt; tomēr pauž 

nožēlu par to, ka palielinājums nebija balstīts uz rūpīgu analīzi; prasa Aģentūrai 

turpmāk uzlabot savu vajadzību pamatojumu, balstoties uz precīzu un pārbaudāmu 

informāciju un datiem; 

4. uzsver Frontex ieguldījumu 2015. gadā, izglābjot jūrā vairāk nekā 250000 cilvēku; 

atzinīgi vērtē Aģentūras meklēšanas un glābšanas spējas palielināšanos; tomēr norāda, 

ka šajā virzienā joprojām nepieciešami ievērojami centieni;  

5. norāda, ka iekšējai lietošanai kopīgām operācijām ir noteikti īpaši mērķi un darbības 

rādītāji; pauž nožēlu, ka tie nav publiskoti un ka tādējādi lielākajā daļā Frontex darba 

programmu nav izvirzīti kvantitatīvi mērķi un konkrēti mērķrādītāji kopīgajām 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par 

Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, 

Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 

16.9.2016., 1. lpp.). 
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operācijām; ar bažām norāda, ka šāda situācija apvienojumā ar nepilnīgo dokumentāciju 

no sadarbības valstīm var apgrūtināt kopīgo operāciju efektivitātes ex post novērtēšanu 

ilgtermiņā; pauž nožēlu, ka tādējādi ir sarežģīti novērtēt kopīgo operāciju faktisko 

ietekmi; aicina Aģentūru arī turpmāk noteikt būtiskus stratēģiskos mērķus attiecībā uz 

tās darbībām, kā arī ieviest efektīvu (uz rezultātiem vērstu) uzraudzības un ziņošanas 

sistēmu ar būtiskiem un izmērāmiem galvenajiem darbības rādītājiem; atgādina, ka 

informācijas un saziņas noteikumi saistībā ar Frontex pārskatatbildību sabiedrībai tika 

ievērojami grozīti ar Regulu (ES) 2016/1624, ar kuru saskaņā Frontex ir jāpalielina savu 

darbību pārredzamība; pauž nožēlu par to, ka Frontex joprojām pilnībā neīsteno šos 

jaunos noteikumus, un aicina Frontex tos nekavējoties īstenot; 

6. ar bažām norāda uz būtiski nepietiekamo dzimumu līdzsvaru (93%/ 7%) Aģentūras 

valdē; mudina turpmāk labot šo rādītāju; aicina dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus 

Aģentūras valdes locekļu amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; aicina Aģentūru 

proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu; 

7. norāda, ka pamattiesību amatpersona kopš 2016. gada ir saņēmusi 5 jaunas amata vietas 

un ka trīs no tām ir brīvas; tomēr pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

Parlamenta atkārtoti paustajiem aicinājumiem un būtisku vispārējo darbinieku skaita 

palielinājumu Frontex, pamattiesību amatpersonai joprojām nav pietiekamu 

cilvēkresursu un tādēļ viņai ir acīmredzami šķēršļi pienācīgi veikt uzdevumus, kas viņai 

uzticēti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624; tādēļ mudina Aģentūru nodrošināt savai 

pamattiesību amatpersonai pienācīgus resursus un darbinieku apmēru, jo īpaši lai 

izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī tālāk izstrādātu un īstenotu Aģentūras 

stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības nodrošināšanai. 
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