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IEROSINĀJUMI 

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

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Aģentūras 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 

(turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2016. gada 

31. decembrī; 

2. pauž bažas par to, ka publiskā iepirkuma procedūrā, kas tika uzsākta, lai turpinātu VIS 

sistēmas izstrādi un uzturēšanu (EUR 194 miljonu vērts līgums uz sešiem gadiem), 

saskaņā ar sistēmas juridisko pamatu, nesniedzot precīzu nepieciešamo pakalpojumu 

definīciju, pretendentiem bija nepieciešama piekļuve biometrisko datu atbilstības 

pakalpojuma tehnoloģijai, ko izstrādājis viens uzņēmums, kuram nav pienākuma 

nodrošināt pretendentiem komerciālu piekļuvi; aicina Aģentūru vienmēr pēc iespējas 

novērst atkarību no kādiem konkrētiem piegādātājiem, vienlaikus atzīmējot, ka 

iegādātie pakalpojumi ir jāpielāgo pašlaik izmantotajiem elementiem;  mudina Aģentūru 

vienmēr pēc iespējas slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem un precīzi definēt 

vajadzīgos pakalpojumus;  

3. norāda, ka 2016. gadā II sadaļā (“Administratīvie izdevumi”) to pārnesto apropriāciju 

līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts — EUR 5 miljoni, kas atbilst 

63 % apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības; ņem vērā, ka tas galvenokārt attiecas 

uz ēku uzturēšanu un konsultāciju pakalpojumiem, kas jāsniedz 2017. gadā; norāda, ka 

tik augsts pārnesuma līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; iesaka 

Aģentūrai vienmēr pēc iespējas ievērot budžeta gada pārskata principu; aicina Aģentūru 

uzlabot tās administratīvo izdevumu pārvaldību;  

4. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja stabilu un pastāvīgu tai uzticēto sistēmu 

darbību un sniedza plašu atbalstu Komisijai vairāku būtisku tiesību aktu priekšlikumu 

izstrādē (IIS, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC pārstrāde un SIS II pārstrāde); 

5. norāda, ka Aģentūra grozīja būvniecības līgumu attiecībā uz savām Strasbūras telpām 

(EUR 21,2 miljoni), lai veiktu avansa maksājumus nolūkā palielināt tās budžeta 

izlietojumu; norāda, ka šādas izmaiņas bija saistītas ar finanšu ciklu, kas ar Finanšu 

regulu bija noteikts nediferencētajām apropriācijām; norāda, ka līdz 2016. gada 

novembrim Aģentūra bija izmaksājusi visu līguma summu, lai gan bija paveikta mazāk 

nekā puse darba; norāda, ka ar avansa maksājumiem saistīto risku daļēji kompensēja 

finanšu un darbības garantijas, kā paredzēts līgumā; prasa Aģentūrai turpmākajos 

projektos labāk izvērtēt nepieciešamību uzņemties šādu finansiālu risku, jo finanšu 

garantijas izmantošana nesedz visus finanšu riskus; 

6. pauž nožēlu, ka 2016. gadā Aģentūra saņēma un pieņēma preces EUR 2,8 miljonu 

apmērā, lai gan tam nebija budžeta un spēkā esošu līgumu; prasa Aģentūrai pilnībā 

ievērot publiskā iepirkuma procedūras; 

7. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Aģentūras iekšējās revīzijas struktūras ziņojumu par 

IT projektu pārvaldību Aģentūras projektu pārvaldības process ir steidzami jāpārskata 
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un jāuzlabo saistībā ar atbilstīgām īpašumtiesībām, personālu, instrumentiem, atbalstu 

un uzraudzību; 

8. pauž nožēlu par to, ka iekšējā trauksmes celšanas procedūra vēl nav ieviesta; aicina 

Eiropas Komisiju nodrošināt trauksmes celšanas vadlīniju ātru pieņemšanu, kuras pēc 

tam nekavējoties pieņemtu un efektīvi īstenotu Savienības aģentūras, tajā skaitā 

Aģentūra; saprot, ka Aģentūra ir rīkojusies proaktīvi, kā pagaidu pasākumu paredzot 

savā rīcības kodeksā vispārējus trauksmes celšanas principus, kuri ir viegli atrodami 

Aģentūras tīmekļa vietnē;  

9. mudina abus likumdevējus pieņemt un attiecīgi Aģentūru efektīvi īstenot juridiskās 

prasības un vadlīnijas attiecībā uz saskanīgu politiku, ar ko novērst un pārvaldīt interešu 

konfliktus, kā arī izstrādāt skaidru un pārredzamu politiku šajos jautājumos; uzsver, ka 

abiem likumdevējiem ir tiesības noteikt Aģentūrai juridisku prasību novērst un pārvaldīt 

interešu konfliktus; norāda, ka Aģentūra ir publicējusi atsevišķu valdes un 

padomdevējas grupas locekļu paziņojumus par interešu konflikta neesamību; tomēr 

pauž nožēlu par to, ka nav interešu deklarāciju; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir 

publicējusi valdes locekļu individuālos saistību paziņojumus, lai gan nav konkrētu 

juridisku prasību, kas to paredzētu; 

10. norāda, ka pirmajā uzraudzības ziņojumā par Aģentūras krāpšanas apkarošanas 

stratēģijas īstenošanu (2016. gada aprīlis) ir konstatēts zems īstenošanas līmenis 

(gandrīz 60 %), savukārt nākamajā uzraudzības ziņojumā (2017. gada novembris) 

kvantitatīvais īstenošanas līmenis konstatēts vismaz 80 % apmērā; norāda uz šajā jomā 

sasniegto progresu; aicina Aģentūru pastāvīgi uzlabot tās krāpšanas apkarošanas 

stratēģijas īstenošanu; 

11. pauž nožēlu par to, ka nav veikti konkrēti pasākumi attiecībā uz dzimumu līdzsvara 

trūkumu Aģentūras valdes sastāvā; aicina dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus 

Aģentūras valdes locekļu un locekļu aizstājēju amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; 

aicina Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu; 

12. atzinīgi vērtē Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) revīzijas ziņojumu, kurā netika 

konstatēti būtiski jautājumi saistībā ar SIS II, VIS un Eurodac IT sistēmu darbību, 

uzturēšanas drošību un nepārtrauktību; atzinīgi vērtē arī to, ka saskaņā ar Komisijas 

uzdevumā veikto ārējo novērtējumu Aģentūra darbojas un īsteno savus uzdevumus 

efektīvi; norāda, ka joprojām ir iespējami uzlabojumu un ņem vērā Aģentūras 

apņemšanos veikt turpmākos pasākumus saistībā ar šo nozīmīgo revīziju; 

13. atzinīgi vērtē valdes īstenoto Aģentūras darbinieku noturēšanas politiku, kas pagaidu 

darbiniekiem viņu pirmā līguma termiņa beigās paredz iespēju saņemt līgumu uz 

nenoteiktu laiku, ļaujot Aģentūrai saglabāt būtiskas iekšējas zināšanas un ekspertīzi; 

14. pauž nožēlu par Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta secinājumiem attiecībā uz 

to, ka Aģentūras cilvēkresursu pārvaldības procesā joprojām pastāv nepilnības, jo īpaši 

elementi, kas nav pilnībā atbilstīgi Īstenošanas noteikumu procedūras aspektiem un 

Aģentūras iekšējām pamatnostādnēm; aicina Aģentūru atrisināt divus ļoti svarīgus un 

divus svarīgus veiktās revīzijas konstatējumus, kuri saistīti ar darbības novērtēšanas un 

paaugstināšanas amatā procedūrām, procedūru ievērošanu, personāla lietu rūpīgu 

pārvaldību un cilvēkresursu pārvaldību un plānošanu. 
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