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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad, reaguojant į Sąjungoje 2015 m. susidariusią padėtį migracijos ir 
prieglobsčio srityje, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 
(toliau – Agentūra) įgaliojimai 2016 m. buvo gerokai išplėsti, kad ji galėtų geriau 
atsižvelgti į poreikius ir uždavinius, su kuriais susiduriama prie ES išorės sienų; pažymi, 
kad Agentūros biudžetas 2017 m. padidėjo 21 proc., o darbuotojų skaičius 2017 m. 
atitinkamai padidintas 43 proc.; pažymi, kad 2017 m. vis dar vyko sistemų ir procedūrų 
pritaikymas, kad jos atitiktų naujus Agentūros įgaliojimus, kurie buvo atnaujinti 
2016 m. Reglamentu (ES) 2016/16241; palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad 
Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 
2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; primena, šiuo 
metu yra peržiūrimi Agentūros įgaliojimai; 

2. pažymi, kad antrus metus iš eilės panaikinta daug (17 proc.) biudžeto asignavimų, 
perkeltų iš ankstesnių metų; pabrėžia, kad tai rodo, jog, visų pirma, valstybių narių ir 
kitų bendradarbiaujančių šalių viešosios administracijos pernelyg didele suma įvertino 
Agentūros biudžeto poreikius; todėl prašo Agentūros bendradarbiauti su savo partneriais 
siekiant pagerinti biudžeto prognozes; ragina Agentūrą, be subsidijų, naudoti 
supaprastintą išlaidų apmokėjimą ir kitus finansavimo mechanizmus ir, kai tinkama, 
padidinti išlaidų efektyvumą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2014 m. Audito Rūmai pažymi, jog bendradarbiaujančių 
šalių deklaruojamų išlaidų įrodymai dažnai yra nepakankami; apgailestauja dėl to, kad 
taip ir vėl atsitiko 2017 m., kai buvo finansuojamas lėktuvo dislokavimas Graikijoje 
siekiant paremti Islandijos pakrančių apsaugos tarnybą ir kai buvo skiriamas bendras 
finansavimas, susijęs su Ispanijos civilinės gvardijos naudojamu kitu lėktuvu; palankiai 
vertina Agentūros sprendimą išnagrinėti galimybę taikyti supaprastintą išlaidų 
kompensavimo modelį siekiant spręsti šias pasikartojančias problemas;

4. apgailestauja dėl to, kad ne pagal taisykles buvo įdarbinti laikini darbuotojai suteikiant 
jiems aukštesnio lygio AST kategoriją, nei numatyta Tarnybos nuostatuose (AST 4); 
supranta sunkumus, su kuriais Agentūra susiduria įdarbindama kvalifikuotus 
darbuotojus ir dėl kurių ji turėjo grąžinti 4 mln. EUR; primena Agentūrai, kaip svarbu 
visais atvejais laikytis Tarnybos nuostatų;

5. apgailestauja dėl to, kad pranešimai apie laisvas darbo vietas skelbiami tik Agentūros 
interneto svetainėje ir tik keliomis kalbomis; ragina Agentūrą aktyviau didinti 

                                               
1 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir 
Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).



PE630.584v03-00 4/7 AD\1174808LT.docx

LT

matomumą ir bendrą informuotumą apie laisvas darbo vietas; pripažįsta rūpestį dėl 
papildomų išlaidų, susijusių su skelbimų apie laisvas darbo vietas vertimu į visas 
Sąjungos kalbas, bet prašo Agentūros visomis Sąjungos kalbomis nuolat skelbti 
informaciją apie visas Agentūros laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos 
tarnybos interneto svetainėje, kad Sąjungos piliečiams būtų užtikrintas didesnis 
skaidrumas; ragina Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti 
finansinę agentūrų naštą, susijusią su pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimu raštu, 
be kita ko, sudarant ad hoc preliminariąją sutartį su Europos Sąjungos įstaigų vertimo 
centru;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra nuo tada, kai 2014 m. persikėlė, vis dar neturi 
išsamaus valdančiosios tarybos patvirtinto veiklos tęstinumo plano; prašo, kad 
Agentūros valdančioji taryba patvirtintų aiškius susitarimus dėl paslaugų lygio, siekiant 
užtikrinti jos veiklos tęstinumą avarijos veiklos vietoje atveju, taip pat nustatytų 
atitinkamus IT atkūrimo tikslus ir didžiausią leistiną duomenų praradimo svarbiausiose 
sistemose ir taikomosiose programose kiekį; prašo, kad Agentūra parengtų paramos 
planus, juos tinkamai įgyvendintų ir turėtų valdančiosios tarybos atsakingai patvirtintus 
testavimo rezultatus;

7. primena, kad su Agentūros atskaitomybe visuomenei susijusios nuostatos dėl 
informacijos ir ryšių buvo gerokai pakeistos persvarstytame reglamente, kuriame 
reikalaujama, kad Agentūra, vykdydama savo veiklą, užtikrintų kuo didesnį skaidrumą; 
apgailestauja dėl to, kad Agentūra vis dar nevisapusiškai laikosi šių naujų taisyklių, ir 
ragina Agentūrą nedelsiant jas įgyvendinti;

8. apgailestauja dėl to, kad didžioji dalis Agentūros veiksmų programų neturi kiekybinių 
tikslų ir bendroms operacijoms nenustatomos konkrečios tikslinės vertės; susirūpinęs 
pažymi, kad dėl minėtos priežasties ir dėl nepakankamų iš bendradarbiaujančių šalių 
gaunamų dokumentų gali būti sudėtinga atlikti ilgalaikio bendrų operacijų 
veiksmingumo ex post vertinimą; ragina Agentūrą nustatyti atitinkamus savo veiklos 
strateginius tikslus ir įdiegti veiksmingą ir į rezultatus orientuotą stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo sistemą bei kartu numatyti aktualius ir išmatuojamus pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

9. dar kartą susirūpinęs atkreipia dėmesį į lyčių nelygybę Agentūros valdančiojoje 
taryboje; primena, kad būtent valstybės narės yra atsakingos už narių skyrimą į tarybą; 
ragina valstybes nares užtikrinti lyčių pusiausvyrą skiriant savo narius į Agentūros 
valdančiąją tarybą; ragina Agentūrą aktyviai priminti valstybėms narėms apie lyčių 
pusiausvyros svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad būtų pageidautina nustatyti priemones, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti geresnę geografinę Agentūros darbuotojų sudėties 
pusiausvyrą;

10. labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinių Parlamento raginimų ir bendrai 
stipriai padidėjusio Agentūros darbuotojų skaičiaus, pagrindinių teisių pareigūnui vis 
dar trūksta reikiamų žmogiškųjų išteklių, ir tai jam neabejotinai trukdo tinkamai vykdyti 
persvarstytu reglamentu patikėtas užduotis; primygtinai ragina Agentūrą skirti 
pakankamai išteklių ir darbuotojų savo pagrindinių teisių pareigūnui, siekiant, kad, visų 
pirma, būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir būtų toliau plėtojama ir 
įgyvendinama Agentūros pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo 
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