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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 Eiropas Patvēruma atbalsta birojam (“EASO” jeb “Birojs”) ir svarīga 
nozīme kopējas Eiropas patvēruma sistēmas attīstīšanā, un uzsver, ka tas nodrošina 
pozitīvu ieguldījumu dalībvalstu praktiskās sadarbības uzlabošanā patvēruma jomā 
Eiropā, palīdz dalībvalstīm pildīt pienākumu nodrošināt aizsardzību cilvēkiem, kuriem 
tā ir nepieciešama, un darbojas kā specializētu zināšanu centrs patvēruma jautājumos; 
uzsver, ka Birojam, īstenojot savu darbību, vienmēr būtu jārespektē dalībvalstu 
suverenitāte;

2. atgādina, ka 2017. gadā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņoja par Biroja 
pieļautiem pārkāpumiem un sniedza Biroja valdei ieteikumus attiecībā uz disciplināriem 
pasākumiem un ka Biroja valde 2018. gada 6. jūnijā pieņēma lēmumu par 
izpilddirektora tūlītēju atbrīvošanu no pienākumu izpildes, ka 2018. gada 6. jūnijā tika 
nozīmēts pagaidu izpilddirektors un 2019. gada 16. jūnijā — amatā iecelts jauns 
izpilddirektors;

3. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi EASO 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots Biroja finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; tomēr norāda, ka 
Revīzijas palāta ir sniegusi (labvēlīgu) revīzijas atzinumu ar iebildēm attiecībā uz 
pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību; norāda uz Revīzijas palātas 
skaidrojumu, ka atzinums ar iebildēm ticis sniegts gan saistībā ar to, ka neapmierinošā 
situācija attiecībā uz Biroja pārvaldību un iekšējās kontroles pasākumiem, par kuru tika 
ziņots 2017. gadā, uzlabojas gausi, par ko liecina vēl viens nepareizi veikts liela apmēra 
publiskais iepirkums, gan arī saistībā ar darījumu likumību un pareizību;

4. uzsver, ka Birojam ir jāizveido iekšējās revīzijas struktūra un līdztekus tai — efektīva 
ex post pārbaudes politika, lai garantētu, ka visi darījumi ir likumīgi un pareizi;

5. norāda, ka EASO budžets tika ievērojami palielināts, proti, no 79 miljoniem EUR līdz 
98 miljoniem EUR (pieaugums par 24 %), savukārt darbinieku skaits no 200 pieauga 
tikai līdz 207 (pieaugums par 3,5 %); pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka 
EASO budžetā trūka ārkārtas situācijās izmantojama rezerves finansējuma neparedzētu 
un steidzamu operatīvo vajadzību segšanai; aicina Biroju — jo īpaši ņemot vērā tā 
operatīvās darbības raksturu — pastiprināt dialogu ar Komisiju un budžeta 
lēmējinstitūciju attiecībā uz Biroja operatīvo plānošanu un resursu piešķiršanu; pauž 
gandarījumu par Revīzijas palātas atzinumu, ka no 61 pasākuma, kas paredzēts rīcības 
plānā, 30 bija ieviesti, bet 31 pasākuma ieviešana vēl turpinājās; uzsver, ka Savienības 
prioritāte ir efektīvi, taisnīgi un humāni izskatīt patvēruma meklētāju iesniegtos 
pieteikumus; šajā sakarībā atzinīgi vērtē EASO ieceri ieviest pārredzamus procesus un 
savlaicīgu plānošanu ārkārtas situācijām;

6. pauž satraukumu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka cilvēkresursu situācija Birojā 
kopš 2017. gada beigām bija ievērojami pasliktinājusies un ka 2018. gada beigās 
joprojām nebija aizpildīta lielākā daļa brīvo amata vietu, it īpaši vadītāju amata vietas 
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administrācijas departamentā; pauž nožēlu par to, ka vismaz divus gadus pēc kārtas nav 
rasts risinājums Biroja cilvēkresursu situācijai; mudina Biroju nekavējoties rīkoties, lai 
rastu pastāvīgu un ilgtspējīgu risinājumu šajā jautājumā; mudina Biroju prioritāri 
pievērsties vidēja līmeņa vadītāju vakanto amata vietu aizpildīšanai ar augsti 
kvalificētiem pastāvīgajiem darbiniekiem, lai būtu iespējams apmācīt pārējos jaunos 
darbiniekus;

7. pauž nožēlu par to, ka EASO ļoti lielā mērā paļaujas uz pagaidu darbiniekiem, tādējādi 
kompensējot to, ka trūkst dalībvalstu norīkoto ekspertu, kurus dalībvalstīm ir pienākums 
nosūtīt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/2010; norāda, 
ka šāda paļaušanās uz pagaidu darbiniekiem, nevis tik ļoti vajadzīgajiem dalībvalstu 
norīkotajiem ekspertiem varētu radīt situāciju, ka EASO nespēs sniegt izšķirīgi 
nozīmīgu atbalstu dalībvalstu patvēruma sistēmām; aicina dalībvalstis pildīt to 
pienākumus attiecībā uz darbinieku norīkošanu; mudina Biroju īstenot Revīzijas palātas 
ieteikumu kopā ar budžeta lēmējinstitūciju analizēt ārštata darbinieku izmaksu 
efektivitāti salīdzinājumā ar štata darbiniekiem, kā arī to, vai ir pilnībā ievērots 
piemērojamais tiesiskais regulējums, jo īpaši attiecībā uz darba nosacījumiem; jebkurā 
gadījumā uzskata, ka EASO darbinieku skaits būtu jāpalielina, lai Birojs spētu pienācīgi 
pildīt tam uzticētos pienākumus; šajā sakarībā atzinīgi vērtē pa šo laiku ieviesto 
vērienīgo darbā pieņemšanas plānu un tā pozitīvo ietekmi uz vakanto amata vietu 
aizpildīšanu;

8. pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Biroja centieni ievērot mērķi 
attiecībā uz darbinieku skaita samazināšanu par 5 % izraisījuši darbinieku trūkumu IT 
pakalpojumu jomā gan Grieķijā, gan Itālijā; ar bažām norāda, ka Biroja izmantotie 
pakalpojumu līgumi par IT un citu konsultāciju pakalpojumu sniegšanu bijuši formulēti 
tā, ka skaidri definētu pakalpojumu sniegšanas vai produktu piegādes vietā varētu notikt 
pagaidu darbinieku norīkošana darbā; atzīst, ka Biroja īstenotās darbības ir tādas, ka ir 
grūti prognozēt attiecīgo līgumu termiņu un ilgumu, tomēr aicina Biroju nodrošināt, ka 
līgumi tiek formulēti tā, lai nerastos nekādi pārpratumi, vai tie attiecas uz IT 
pakalpojumu iepirkumu vai pagaidu darbinieku nodarbināšanu;

9. pieņem zināšanai EASO atbildes uz Revīzijas palātas apsvērumiem un centienus risināt 
šīs problēmas jaunā izpilddirektora vadībā, cita starpā 2019. gada gaitā prioritāri 
pievēršoties vienošanās noslēgšanai par uzņemšanas kārtību ar Itāliju, Grieķiju un Kipru 
attiecībā uz patvēruma atbalsta komandu un citu EASO spēku izmitināšanu dalībvalstīs, 
palielinot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību un nostiprinot EASO juridisko 
funkciju;

10. atzinīgi vērtē konkrētos un pozitīvos pasākumus, ko Birojs veicis, lai reformētu savu 
organizatorisko pārvaldību, īstenojot EASO pārvaldības rīcības plānu, kuru valde 
apstiprināja 2018. gadā; norāda, ka vēl ir jāpabeidz aptuveni puse no Biroja vadības 
uzsāktajiem korektīvajiem pasākumiem; īpaši atzinīgi vērtē korektīvos pasākumus, kas 
ieviesti attiecībā uz iekšējās kontroles standartiem; aicina EASO turpināt uzlabot 
iekšējās kontroles procesus, īpašu uzmanību pievēršot sensitīvu amatu politikas 
ieviešanai, tostarp kontroles mehānismu un personāla mobilitātes mazināšanai, lai labāk 
pārvaldītu ar sensitīvām funkcijām saistītos riskus;

11. norāda, ka 2019. gada 26. novembrī izpilddirektors iepazīstināja valdi ar jaunu 
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struktūrshēmu; uzskata, ka personāla reorganizācijai būtu jāveicina spēcīgāka iekšējā 
kontrole, kvalitātes nodrošināšana un riska pārvaldība, kā arī jānodrošina atbilstība 
Revīzijas palātas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pieprasītajām darbībām.
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