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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. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Pamattiesību aģentūras 
(FRA) (“Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2017. gada 
31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; atzinīgi vērtē Aģentūras 
pamatīgo veikumu; atzinīgi vērtē arī aktīvo pieeju, ko tā īsteno, sadarbojoties ar Eiropas 
Parlamentu;

2. atzinīgi vērtē Aģentūras lēmumu nostiprināt tās grāmatveža neatkarību, mainot 
pakļautības kārtību un, sākot no 2018. gada beigām, padarot to pakļautu Aģentūras 
direktoram administratīvos jautājumos un valdei attiecībā uz funkcionāliem aspektiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts īstenot Revīzijas palātas 2016. gada ieteikumu par 
kredītrīkotāju deleģēšanas un pastarpinātās deleģēšanas oficiālā procesa uzlabošanu;

4. atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos rīkoties saistībā ar Komisijas Iekšējās revīzijas 
dienesta ieteikumiem, kas izklāstīti tā 2017. gada revīzijas ziņojumā par pārvaldību un 
ētiku Aģentūrā; norāda arī uz Aģentūras gatavību rīkoties saistībā ar ieteikumiem, kas 
formulēti kā daļa no ārējā novērtējuma par FRA sniegumu 2013.–2017. gadā, kuru arī 
veica 2017. gadā Komisijas uzdevumā;

5. atzīst Aģentūras veikto pētījumu sarežģīto raksturu, tiem aptverot 28 dalībvalstu tiesības 
un praksi, un konstatē, ka šajā saistībā vismaz trīs atklātie uzaicinājumi iesniegt 
piedāvājumus pētījumu pasūtīšanai bija nesekmīgi, jo saņemtie piedāvājumi pārsniedza 
noteikto līguma maksimālo vērtību (nereālistisku tirgus aplēšu dēļ); pauž nožēlu par to, 
ka tas Aģentūrai radīja papildu administratīvās pieskaitāmās izmaksas, taču, lai gan 
ietekmēja tās darbību grafiku, neizraisīja kavēšanos projektu īstenošanas posmā; norāda, 
ka Aģentūra ir veikusi pasākumus nolūkā turpmāk mazināt nesekmīgu iepirkuma 
procedūru riskus; norāda, ka Aģentūra pieprasīja papildu finansējumu, taču uzsver, ka 
budžeta ierobežojumiem nebūtu jānozīmē nesekmīgas publiskā iepirkuma procedūras; 
tāpēc prasa Aģentūrai veikt pienācīgu tirgus izpēti, pirms tiek izsludināts uzaicinājums 
iesniegt pētījumu piedāvājumus, un turpināt publiskā iepirkuma procedūru efektivitātes 
uzlabošanu;

6. uzsver Aģentūras pētījumu un atzinumu vērtību Savienības tiesību aktu izstrādē; uzsver, 
ka Aģentūrai būtu jāvar pēc pašas iniciatīvas sniegt atzinumus par tiesību aktu 
priekšlikumiem un ka tās kompetences jomai būtu jāaptver visas tiesību jomas, kuru 
aizsardzība noteikta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, arī jautājumus, kas saistīti 
ar tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās; pauž nožēlu par to, ka Aģentūras 
pašreizējās pilnvaras ierobežo tās iespējas rīkoties un veikt izpēti noteiktās tematiskajās 
jomās; iesaka minētās tematiskās jomas iekļaut jaunajā daudzgadu finanšu shēmā;

7. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar otro Eiropas Savienības minoritāšu un 
diskriminācijas apsekojumu ir turpinājusi izpēti par minoritāšu stāvokli Savienībā; šajā 
sakarībā īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts jaunākais tematiskais ziņojums par 
diskrimināciju, ar ko Savienībā saskaras afrikāņu izcelsmes cilvēki; turklāt atzinīgi vērtē 
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to, ka ir publicēts pētījums par romu jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību;

8. atzinīgi vērtē Aģentūras pastāvīgo darbu, veicot izpēti par romu stāvokli Savienībā, 
tādējādi palīdzot uzraudzīt Savienības un tās dalībvalstu iekļaušanas stratēģiju un 
saistīto politikas pasākumu efektivitāti un trūkumus; īpaši atzinīgi vērtē ar pētniecību 
pamatotos politikas ieteikumus, ko Aģentūra sniedz attiecībā uz sekmīgu antičigānisma 
apkarošanu un cīņu par romu sociālo iekļaušanu.

9. prasa izveidot īpašu budžeta posteni darbībām Aģentūras pamanāmības un vispārējas 
informētības par Aģentūru uzlabošanai; aicina Aģentūru būt šajā ziņā aktīvākai, 
publicējot informāciju par gada laikā veiktajām darbībām;

10. atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veicināt bērnu tiesības, veicot šajā saistībā 
pētījumus par minimālā vecuma prasībām attiecībā uz piedalīšanos krimināllietu un 
civillietu tiesvedībā Savienībā, par bērnu vecuma novērtēšanu un bērnu pirkstu 
nospiedumu ņemšanu patvēruma procedūrās un par bērnu nabadzību Savienībā.
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