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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 Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūras (CEPOL) (“Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu 
stāvokli 2017. gada 31. decembrī un tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2. uzsver, ka Aģentūras pārcelšana uz Budapeštu 2014. gadā un tās pilnvaru pārskatīšana 
2016. gadā ir izraisījusi izmaiņas Aģentūras grāmatvedības procedūrās, kas nav atkārtoti 
apstiprinātas kopš 2013. gada; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka DG BUDG 
patlaban apspriež un plāno atkārtotu apstiprināšanu;

3. atgādina Aģentūrai, ka ir jānovērš lielā darbinieku mainība, jo tā var ietekmēt darbības 
nepārtrauktību un Aģentūras spēju īstenot tās darba programmā paredzētās darbības; 
norāda, ka liela darbinieku mainība ir problēma, ar ko saskaras daudzas aģentūras, un ka 
šajā gadījumā tā ir arī saistīta ar neseno pārcelšanos no Apvienotās Karalistes uz 
Ungāriju; pauž nožēlu par to, ka šo Revīzijas palātas 2016. gadā izvirzīto jautājumu 
nebija iespējams pabeigt risināt 2017. gadā;

4. pauž nožēlu par to, ka Aģentūra paziņojumus par vakancēm publicē tikai savā tīmekļa 
vietnē, sociālajos plašsaziņas līdzekļos un starpaģentūru tīklā, bet ne Eiropas Personāla 
atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē; atzīst Aģentūras bažas attiecībā uz papildu 
izmaksām par tulkošanu, ņemot vērā, ka EPSO prasa paziņojumus par vakancēm 
publicēt visās oficiālajās valodās, taču norāda, ka Aģentūras konkrētajā gadījumā 
attiecīgo vakanču skaits ir ierobežots; ir vienisprātis ar Revīzijas palātu, ka tas būtu 
atbilstīgi un noderīgi, jo EPSO publikācijas palielina pārredzamību un publicitāti un ļauj 
iedzīvotājiem vienkopus iepazīties ar dažādu ES iestāžu un aģentūru publicētajām 
vakancēm; tādēļ prasa, lai Aģentūra visus savus paziņojumus par vakancēm publicētu 
arī EPSO tīmekļa vietnē; aicina Eiropas 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 (CdT);

5. norāda, ka 2017. gada beigās Aģentūra nebija veikusi visaptverošu analīzi par 
iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt 
Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības; atzinīgi vērtē Aģentūras 
veiktos koriģējošos pasākumus un norāda, ka ietekme uz to ir ierobežota, arī ņemot vērā 
tās pārcelšanos no Hempšīras uz Budapeštu;

6. atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veikt pasākumus saistībā ar Komisijas Iekšējās 
revīzijas dienesta ziņojumu par mācību pasākumu vajadzību novērtējumu, plānošanu un 
iekļaušanu budžetā; uzsver, ka ir svarīgi, lai Aģentūra pildītu šo apņemšanos;

7. aicina Aģentūru, kad vien tas iespējams, turpināt iekļaut tās mācību programmā un 
visos mācību pasākumos nozīmīgu apmācību radikalizācijas un rasisma apkarošanas un 
diskriminācijas novēršanas jautājumos; prasa Aģentūrai arī izstrādāt īpašu apmācību par 
procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie 
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kriminālprocesā;

8. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra turpināja organizēt seminārus tīmeklī, lai 
tiesībaizsardzības amatpersonām sniegtu informāciju un iepazīstinātu ar paraugpraksi 
naida noziegumu un dažādas ar dzimumu saistītas vardarbības apzināšanā un 
izmeklēšanā, un nodrošināja apmācību nolūkā palielināt informētību par romu kopienu 
un LGBTI personu pieredzētajām problēmām (piemēram, pārmērīga vai pārāk maza 
policijas uzraudzība un šo kopienu locekļu neuzticēšanās policijas darbiniekiem) un to, 
kā šīs problēmas var risināt tiesībaizsardzības līmenī; prasa arī turpmāk nodrošināt 
apmācības pamattiesību jomā un policijas spēku izpratnes veicināšanu šajā saistībā.
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