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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 Revīzijas palātas secinājumus, ka visu aģentūru, kuras darbojas tieslietu 
un iekšlietu jomā (turpmāk “TI aģentūras”), galīgie gada pārskati visos būtiskajos 
aspektos patiesi atspoguļo šo aģentūru finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un ka 
to darījumi ir likumīgi un pareizi;

2. tomēr atzīst, ka Revīzijas palāta ir sniegusi negatīvu atzinumu attiecībā uz EASO
maksājumu likumību un pareizību, jo tie būtiski un sistemātiski neatbilst EASO finanšu 
regulai un citiem piemērojamiem noteikumiem un normām, galvenokārt saistībā ar 
publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūrām pakārtotajiem maksājumiem; 
pauž nožēlu, ka kopējā kļūda, ko veido prasībām neatbilstošie maksājumi, ir vismaz 
7,7 miljoni EUR jeb 10,3 % no visiem EASO 2017. gadā veiktajiem maksājumiem, un 
tas liecina, ka kļūdu īpatsvars salīdzinājumā ar 2016. gadu ir būtiski palielinājies; 
norāda uz EASO cilvēkresursu stāvokļa straujo pasliktināšanos 2017. gadā; pauž nožēlu 
par to, ka EASO 2017. gadā nebija administratīvo spēju, lai aizpildītu lielo skaitu brīvo 
amata vietu, un tas nopietni apdraudēja tā darbību turpināšanu pašreizējā mērogā; 
atzinīgi vērtē EASO stingro apņemšanos nekavējoties pievērsties savu organizatorisko 
un pārvaldības trūkumu risināšanai; norāda, ka Parlaments 2018. gada oktobrī nesniedza 
EASO apstiprinājumu par 2016. gada budžeta izpildi; 

3. norāda, ka attiecībā uz Frontex Revīzijas palāta 2017. gadā atkal ir ziņojusi, ka 
pierādījumi par izdevumiem, kuru atlīdzināšanu pieprasa sadarbības valstis, bieži vien ir 
nepietiekami; atzinīgi vērtē Frontex lēmumu ieviest vienkāršotu izmaksu atlīdzināšanas 
modeli, lai risinātu šo problēmu, kas bijusi atkārtoti vērojama kopš 2014. gada; turklāt 
šajā sakarībā norāda uz Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka ir tikušas atceltas no 
iepriekšējiem gadiem pārnestās budžeta apropriācijas, kas nepārprotami liecina par to, 
ka ES dalībvalstu un citu sadarbībā iesaistīto valstu publiskās pārvaldes iestādes 
attiecīgajos gados ir aplēsušas Frontex budžeta vajadzības pārāk lielā apmērā;

4. pieņem zināšanai, ka CEPOL joprojām ir vienīgā tieslietu un iekšlietu aģentūra, kura uz 
līguma pamata ir deleģējusi savas grāmatvedības funkcijas Komisijas grāmatvedim; 
mudina pārējās aģentūras rīkoties tāpat, jo tādējādi pārskati tiks sagatavoti efektīvāk un 
tiks nodrošināta to ticamība;

5. uzsver, ka, izstrādājot un īstenojot IT projektus, eu-LISA nācās izmantot ārpakalpojumu 
modeli, aptuveni 90 % no attiecīgajiem uzdevumiem, piemēram, sistēmu darbības 
pārvaldību, uzticot trim līgumslēdzējiem, jo tai trūka nepieciešamo cilvēkresursu; atzīst, 
ka IT projekti joprojām ir Aģentūras projekti un atrodas tās kontrolē, taču pauž bažas, 
ka šāds modelis, kas tik lielā mērā paredz uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem šādu 
sensitīvu IT sistēmu attīstīšanu un izstrādi, rada risku pārāk paļauties uz 
līgumslēdzējiem un kļūt pārāk atkarīgai no tiem; uzsver, ka nelielais darbinieku skaits 
galvenajās pamatdarbības nodaļās pakļauj riskam darbību nepārtrauktību; atzinīgi vērtē 
līdzšinējās darbības, ko šajā ziņā veikusi eu-LISA, un prasa eu-LISA veikt atbilstīgus 
ilgtermiņa pasākumus gan organizatoriskā, gan, iespējams, tehnoloģiskā/darbības 
līmenī, lai ilgtermiņā mazinātu šos riskus un tādējādi nodrošinātu Aģentūras darbības 
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nepārtrauktību un Šengenas zonas darbību; prasa, lai eu-LISA nodrošinātu, ka 
līgumslēdzējiem nav saistoši trešo valstu tiesību akti, kas varētu radīt tiem konfliktu ar 
eu-LISA nepieciešamo konfidencialitātes režīmu;

6. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi publiskā iepirkuma nepilnības, 
kas pakļauj riskam izdevumu rentabilitātes principu, arī eu-LISA, FRA un CEPOL
(līdzās jau minētajai EASO situācijai), galvenokārt saistībā ar pakalpojumu 
iepirkumiem; norāda, ka starp bieži sastopamām nepilnībām jāmin pienācīga līdzsvara 
trūkums starp cenas un kvalitātes aspektiem līgumu piešķiršanas kritērijos, neoptimāli 
izstrādāti pamatlīgumi, tādu pamatlīgumu izmantošana, kuri ļāvuši iepirkt 
pakalpojumus ar nepietiekami detalizētām specifikācijām un/vai cenu, kā arī 
nepamatota starpniecības pakalpojumu izmantošana; aicina šīs aģentūras veikt 
korektīvus pasākumus, lai nākotnē izvairītos no līdzīgām problēmām;

7. pauž nožēlu par to, ka dažādas tieslietu un iekšlietu aģentūras publicē paziņojumus par 
vakancēm tikai savās tīmekļa vietnēs un tikai dažās valodās; prasa visām tieslietu un 
iekšlietu aģentūrām sistemātiski publicēt visus savus paziņojumus par vakancēm 
Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē visās Savienības valodās, lai 
palielinātu pārredzamību visiem Savienības iedzīvotājiem; atzīst, ka paziņojumu par 
vakancēm tulkošana visās Savienības oficiālajās valodās ir saistīta ar papildu izmaksām, 
un aicina Eiropas Komisiju apsvērt pasākumus, ar kuriem aģentūrām varētu samazināt 
finansiālo slogu saistībā ar paziņojumu par vakancēm tulkošanu, cita starpā —
noslēdzot ad hoc pamatnolīgumu ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru 
(CdT).
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