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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka, reaģējot uz situāciju migrācijas un patvēruma jomā, ar ko 2015. gadā 
saskārās Savienība, 2016. gadā tika ievērojami paplašinātas Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūras (Frontex) (“Aģentūra”) pilnvaras, lai Aģentūra varētu labāk 
pievērsties vajadzībām un problēmjautājumiem, ar ko saskaras pie ES ārējām robežām; 
norāda, ka Aģentūras budžets 2017. gadā tika palielināts par 21 %, darbinieku skaitam 
2017. gadā šajā saistībā palielinoties par 43 %; uzsver, ka 2017. gadā joprojām tika 
pielāgotas sistēmas un procedūras, lai izpildītu Aģentūras jaunās pilnvaras, kas ar 
Regulu (ES) 2016/16241 tika atjauninātas 2016. gadā; atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
secinājumus, ka Aģentūras gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 
2017. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; atgādina, ka 
Aģentūras pilnvaras pašlaik tiek pārskatītas; 

2. norāda, ka otro gadu pēc kārtas nozīmīgā apmērā (17 %) no iepriekšējā gada ir 
pārnestas anulētas budžeta apropriācijas; uzsver, ka tas norāda uz stipri par augstu 
novērtētām Aģentūras budžeta vajadzībām, jo īpaši no dalībvalstu un citu sadarbībā 
iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu puses; tāpēc pieprasa Aģentūrai strādāt kopā ar 
partneriem, lai uzlabotu tās budžeta prognozes; mudina Aģentūru papildus dotācijām 
attiecīgā gadījumā izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus un citus finansēšanas 
mehānismus, lai uzlabotu izmaksu lietderību;

3. norāda, ka Revīzijas palāta kopš 2014. gada ir ziņojusi, ka pierādījumi par izdevumiem, 
kuru atmaksu pieprasa sadarbības valstis, bieži ir nepietiekami; pauž nožēlu par to, ka tā 
noticis arī 2017. gadā attiecībā uz Grieķijas lidmašīnas izmantošanu Islandes krasta 
apsardzes atbalstam un citas lidmašīnas (ko izmantoja Spānijas civilā gvarde) 
līdzfinansēšanu; atzinīgi vērtē Aģentūras lēmumu pētīt iespēju izmantot vienkāršotu 
izmaksu atlīdzināšanas modeli, lai risinātu šos atkārtoti aktuālos jautājumus;

4. pauž nožēlu par pārkāpumiem attiecībā uz AST kategorijas pagaidu darbinieku 
pieņemšanu darbā augstākā pakāpē, nekā to ļauj Civildienesta noteikumi (AST 4); 
izprot grūtības, ar kurām Aģentūra saskaras, lai pieņemtu darbā kvalificētus 
darbiniekus, un kuru rezultātā Aģentūrai nācās atmaksāt 4 miljonus EUR;  atgādina 
Aģentūrai, ka ir svarīgi vienmēr stingri ievērot Civildienesta noteikumus;

5. pauž nožēlu par to, ka paziņojumi par vakancēm tiek publicēti tikai Aģentūras tīmekļa 
vietnē un ierobežotā skaitā valodu; aicina Aģentūru būt aktīvākai attiecībā uz tās 
vakanču pamanāmību un vispārēju informētību par tām; atzīst bažas par papildu 
izmaksām saistībā ar paziņojumu par vakancēm tulkošanu visās Savienības valodās, 

                                               
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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taču prasa Aģentūrai visus paziņojumus par vakancēm sistemātiski publicēt Eiropas 
Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē visās Savienības valodās, lai palielinātu 
pārredzamību attiecībā uz Savienības iedzīvotājiem; aicina Komisiju apsvērt pasākumus 
ar mērķi samazināt aģentūru finansiālo slogu saistībā ar paziņojumu par vakancēm 
tulkošanu, cita starpā noslēdzot ad hoc pamatnolīgumu ar Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centru;

6. norāda, ka Aģentūrai kopš tās pārcelšanās 2014. gadā joprojām nav valdes apstiprināta 
visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna; prasa Aģentūras valdei pieņemt skaidru 
pakalpojumu līmeņa vienošanos tās darbību nepārtrauktības nodrošināšanai, ja notiktu 
ar vietni saistīts negadījums, kā arī atbilstīgus IT atguves mērķus un maksimāli 
pieļaujamo datu zudumu tās svarīgākajām sistēmām un lietojumprogrammām; prasa 
Aģentūrai izstrādāt atbalsta plānus, tos pienācīgi īstenot un no valdes saņemt testēšanas 
rezultātu atbildīgu apstiprinājumu;

7. atgādina, ka saistībā ar Aģentūras pārskatatbildību sabiedrībai pārskatītajā regulā tika 
ievērojami grozīti informācijas un komunikācijas noteikumi, paredzot, ka Aģentūrai ir 
jāpalielina savu darbību pārredzamība; pauž nožēlu par to, ka Aģentūra joprojām 
pilnībā neievēro šos jaunos noteikumus, un aicina Aģentūru tos nekavējoties īstenot;

8. pauž nožēlu par to, ka lielākajai daļai Aģentūras darbības programmu nav kvantitatīvu 
mērķu un konkrētu mērķvērtību attiecībā uz kopīgajām operācijām; ar bažām norāda, ka 
tas līdz ar nepilnīgu dokumentāciju no sadarbības valstīm var apgrūtināt kopīgo 
operāciju ilgtermiņa efektivitātes ex post novērtēšanu; aicina Aģentūru noteikt attiecīgus 
stratēģiskos mērķus tās darbībām un izveidot efektīvu un uz rezultātiem vērstu 
uzraudzības un ziņošanas sistēmu ar būtiskiem un izmērāmiem galvenajiem snieguma 
rādītājiem;

9. ar bažām vēlreiz norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē; atgādina, ka 
par valdes locekļu izvirzīšanu atbild dalībvalstis; aicina dalībvalstis, izvirzot savus 
kandidātus Aģentūras valdes locekļu amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; aicina 
Aģentūru aktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmību; norāda, ka 
būtu vēlami pasākumi ar mērķi panākt labāku ģeogrāfisko līdzsvaru Aģentūras 
darbinieku vidū;

10. pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz Parlamenta atkārtoti paustajiem 
aicinājumiem un būtisku vispārējo darbinieku skaita palielinājumu Aģentūrai, 
pamattiesību amatpersonai joprojām nav pietiekamu cilvēkresursu un tādēļ tā tiek 
acīmredzami traucēta pienācīgi veikt uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar pārskatīto 
regulu; mudina Aģentūru nodrošināt savai pamattiesību amatpersonai pienācīgus 
resursus un personālu, jo īpaši lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī lai 
turpinātu izstrādāt un īstenot Aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to 
aizsardzības nodrošināšanai.
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