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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropols” jeb 
“Aģentūra”) svarīgo lomu attiecībā uz atbalsta sniegšanu dalībvalstīm 
kriminālizmeklēšanas jomā; uzsver arī Eiropola uzdevumu paplašināšanu un aizvien 
lielāko nozīmi nopietnu un organizētu noziegumu un terorisma novēršanā un 
apkarošanā Eiropā;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eiropola 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; uzsver, ka 2018. gadā 
Aģentūras budžets palielinājās no 118 miljoniem EUR līdz 137 miljoniem EUR 
(pieaugums par 16 %) un tās darbinieku skaits palielinājās no 804 līdz 826 (pieaugums 
par 2,7 %); 

3. norāda, ka pašreizējais sieviešu īpatsvars Eiropola valdē ir 20 %, proti, 11 no 55; prasa 
Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā 
līmeņa vadībā;

4. norāda, ka Eiropola atbalstīto operāciju skaits ir palielinājies no 1496 2017. gadā līdz 
1748 2018. gadā (+16,8%) un ka Eiropola finansēto operatīvo sanāksmju skaits ir 
palielinājies no 403 2017. gadā līdz 427 2018. gadā (5,9 %); uzsver Eiropola un jo īpaši 
kopējo izmeklēšanas grupu (KIG) nozīmi un pievienoto vērtību organizētās noziedzības 
apkarošanā Eiropā; šajā sakarībā norāda, ka Eiropola atbalstīto kopējo izmeklēšanas 
grupu skaits ir pieaudzis no 64 2017. gadā līdz 93 2018. gadā (+45 %) un ka 27 no šīm 
grupām paredzēja koordināciju starp vairāk nekā 20 valstīm1; norāda, ka Eiropola 
budžeta palielināšana attiecas uz visu darbību intensifikāciju, tostarp sadarbības 
atbalstīšanu kibernoziedzības apkarošanas jomā un cīņā pret terorismu tiešsaistē; 
uzsver, ka ir svarīgi šīm grupām nodrošināt pienācīgu finansējumu un resursus, kas 
atbilstu straujajam aktivitātes pieaugumam;

5. pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatētajām nepilnībām līgumu administrēšanā un 
ex ante kontrolēs saistībā ar to, ka Aģentūra ir neatbilstīgi pagarinājusi pamatlīgumu par 
darba braucienu pakalpojumu sniegšanu, apstiprinot grozījumu pēc attiecīgā 
pamatlīguma darbības termiņa beigām; norāda, ka ar minēto grozījumu tika ieviesti 
jauni cenu elementi, kas sākotnējā publiskā iepirkuma procedūrā nebija iekļauti, un ka 
neatbilstīgie maksājumi attiecībā uz šo līgumu 2018. gadā veidoja 22°188 EUR; pieņem 
zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu par līgumu administrēšanu un ex ante 
kontrolēm un Eiropola atbildi, ka tas, pagarinot pamatlīgumu, lai ietaupītu izmaksas, ir 
veicis pienācīgu pārbaudi un ievērojis pareizas finanšu pārvaldības principu; aicina 
Aģentūru ievērot Finanšu regulu, lai attiecīgi stiprinātu iekšējās finanšu pārvaldības 
kontroles un tādējādi nepieļautu turpmākas neatbilstības;

6. atzinīgi vērtē Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta revīzijas ziņojumā “Cilvēkresursu 

1  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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pārvaldība un ētika Eiropolā” pausto secinājumu, ka Aģentūras cilvēkresursu 
pārvaldības procedūras un krāpšanas apkarošanas un ētikas politikas un procedūras ir 
pienācīgi izstrādātas, efektīvas un saskaņā ar esošo normatīvo un juridisko sistēmu; 
atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir izstrādājusi rīcības plānu, lai veiktu ziņojumā norādītos 
nepieciešamos uzlabojumus; aicina Aģentūru ziņot Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komitejai par konstatētajām nepilnībām un attiecīgajiem turpmākajiem 
pasākumiem;

7. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa, lai tiktu izskatīta atkarība no 
konsultantu pakalpojumiem šajā svarīgajā jomā; prasa Aģentūrai ņemt vērā Revīzijas 
palātas konstatējumus un īstenot tās ieteikumu, proti, publicēt paziņojumus par 
vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē; neatlaidīgi mudina Eiropolu 
padziļināt sadarbību ar citām Savienības iestādēm, aģentūrām, birojiem un struktūrām, 
lai internalizētu IT pienākumus tieslietu un iekšlietu jomā;

8. prasa Aģentūrai pēc iespējas darīt pieejamus tulkošanai paredzētus finanšu resursus un 
mudina budžeta lēmējinstitūciju paredzēt pienācīgus finanšu resursus, kas ļautu tulkot 
Eiropola oficiālos ziņojumus visās Savienības oficiālajās valodās, ņemot vērā tās darba 
nozīmi Savienības pilsoņiem, pienākumu nodrošināt darbību pārredzamību un to, ka 
tādējādi Kopīgā parlamentārās uzraudzības grupa, ko veido visu dalībvalstu parlamentu 
un Eiropas Parlamenta pārstāvji, varētu pienācīgi veikt savu darbu; aicina Komisiju un 
Eiropolu izveidot sadarbības sistēmu ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru, 
lai samazinātu tulkošanas finansiālo slogu;
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