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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina svarīgo lomu, kāda ir TI aģentūrām un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam (EDAU), kas veic uzraudzības, operatīvos, analītiskos un vadības 
uzdevumus, atbalstot un konsultējot Savienības iestādes un struktūras un dalībvalstis 
pamattiesību, drošības un tiesiskuma jomā; atkārtoti norāda uz nepieciešamību 
nodrošināt pienācīgu finansiālo atbalstu TI aģentūrām un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam (EDAU), lai tie spētu īstenot savas pilnvaras pilnībā pārredzami un 
pilnībā ievērojot pamattiesības;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka aģentūru 2019. gada 31. decembrī 
slēgtā gada pārskatu un tiem pakārtoto ieņēmumu un maksājumu revīzija kopumā ir 
apstiprinājusi iepriekšējos gados paziņotos pozitīvos rezultātus, un to, ka Revīzijas 
palāta ir apstiprinājusi visu TI aģentūru gada pārskatu un šiem 2019. gada 31. decembrī 
slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību;

3. uzsver, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi visu aģentūru pārskatiem pakārtoto 
maksājumu likumību un pareizību, izņemot EASO, attiecībā uz kuru tika sniegts 
atzinums ar iebildēm, ņemot vērā publiskā iepirkuma procedūrās un ar tām saistītajos 
maksājumos konstatētos pārkāpumus; pauž vilšanos par to, ka maksājumu likumība un 
pareizība 2019. gadā ir uzlabojusies ļoti lēnām; pauž nožēlu par to, ka atkal ir veikti 
nepamatoti maksājumi, kas veido 14,6 % no visu EASO 2019. gadā veikto maksājumu 
vērtības; pieņem zināšanai, ka jaunais izpilddirektors, kurš tika iecelts amatā 2019. gada 
jūnijā, īsteno pasākumus, lai uzlabotu EASO pārvaldību, un ir apliecinājis stingru 
apņemšanos prioritārā kārtā novērst EASO organizatoriskos trūkumus; atzinīgi vērtē 
jaunās vadības veiktos uzlabojumus, kurus ir atzinusi arī Revīzijas palāta; mudina 
EASO arī turpmāk pildīt šo apņemšanos un regulāri sniegt ziņojumus Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejai;

4. norāda, ka Revīzijas palāta nav iekļāvusi apstākļu akcentējuma punktus attiecībā uz TI 
aģentūrām, izņemot Frontex, kuras gadījumā Revīzijas palāta ir vērsusi uzmanību uz 
kļūdu līmeni saistībā ar izdevumiem par iekārtām dotāciju nolīgumos ar sadarbības 
valstīm; pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka saskaņā ar iepriekšējos 
gados sniegtajiem ieteikumiem šī aģentūra ir veikusi pasākumus ar mērķi uzlabot 
ex ante pārbaudes un attiecībā uz 2019. gada atlīdzības maksājumiem atkal ir ieviesusi 
ex post pārbaudes;

5. ar bažām norāda uz nopietnajiem un atkārtotajiem apgalvojumiem par Frontex 
līdzdalību migrantu promraidīšanā un apgalvojumiem par pamattiesību pārkāpumiem, 
kurus pašlaik izmeklē Frontex valde; pieņem zināšanai, ka OLAF ir sācis izmeklēšanu 
par Frontex un ka Ombuds ir sācis izmeklēšanu par Frontex sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, lai izskatītu iespējamos pamattiesību pārkāpumus, kā arī Frontex 
pamattiesību amatpersonas lomu un neatkarību; pauž nožēlu par to, ka pamattiesību 
amatpersonai un pamattiesību uzraudzītājiem trūkst atbilstoša personāla un resursu, lai 
izpildītu pienākumu uzraudzīt to, kā šī aģentūra ievēro pamattiesības;
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6. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka lielākajā daļā gadījumu aģentūras 
ir veikušas koriģējošus pasākumus, lai ņemtu vērā iepriekšējo gadu revīzijās paustos 
konstatējumus, un aicina TI aģentūras turpināt centienus veikt turpmākus pasākumus 
saistībā ar Revīzijas palātas konstatējumiem;

7. uzsver, ka visās Savienības decentralizētajās aģentūrās publiskais iepirkums joprojām ir 
joma, kurā pastāv vislielākā kļūdu iespējamība; tādēļ aicina skartās TI aģentūras, t. i., 
Eiropolu un CEPOL, uzlabot publiskā iepirkuma procedūras, lai tās pilnībā atbilstu 
piemērojamo noteikumu prasībām, un tādējādi nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp trim 
ilgtspējīgas attīstības pīlāriem, proti, ekonomikas, sociālo un vides pīlāru, vienlaikus 
ievērojot pārredzamības, proporcionalitātes, vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas principu, un aicina eu-LISA uzlabot darbā pieņemšanas procedūru; 
atgādina, ka publiskais iepirkums ir viens no starpposma mērķiem, lai īstenotu 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un tajā iekļautos ilgtspējīgas attīstības 
mērķus;

8. pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta nav revidējusi Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
2019. gada pārskatus, jo šī ES struktūra vēl nebija finansiāli neatkarīga;

9. ņem vērā neizbēgamās grūtības, ar kurām saskaras aģentūras, kad tām ir jāiesniedz 
vienotais programmdokuments, kamēr likumdevēji vēl joprojām apspriež attiecīgos 
juridiskos instrumentus, tādējādi radot nepieņemamo situāciju, ka budžeta pozīcijas tiek 
darītas pieejamas pirms attiecīgo juridisko instrumentu pieņemšanas; aicina Komisiju 
uzlabot saziņu ar aģentūrām, lai labāk saskaņotu plānotos tiesību aktu pieņemšanas 
termiņus un attiecīgās budžeta pozīcijas; pieņem zināšanai Revīzijas palātas ieteikumu, 
saskaņā ar kuru Komisijai un aģentūrām resursi būtu jāpiešķir elastīgāk, vienlaikus 
uzsverot pienācīgas ziņošanas, pārredzamības un revīzijas nozīmi;

10. atzinīgi vērtē sadarbību TI aģentūru tīklā; aicina aģentūras turpināt attīstīt sinerģiju, kā 
arī palielināt sadarbību un labas prakses apmaiņu starp tām, lai uzlabotu efektivitāti;

11. mudina visas TI aģentūras veikt pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
Savienības pārredzamības noteikumiem un datu aizsardzības standartiem, kā arī pilnībā 
ievērotu pamattiesības; aicina tās ievērot finanšu noteikumus un augstus pārvaldības 
standartus;

12. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu dzimumu līdzsvaru visu aģentūru vadības 
struktūrās; aicina attiecīgās aģentūras nekavējoties risināt šo jautājumu; aicina visas TI 
aģentūras veicināt un nodrošināt daudzveidību savā darbā pieņemšanas politikā; mudina 
visas TI aģentūras izstrādāt iekšpolitiku un praksi, lai nodrošinātu iekļautību un 
daudzveidību un novērstu jebkāda veida diskrimināciju; aicina Revīzijas palātu 
turpmākajos ziņojumos sistemātiski informēt par to; mudina visas TI aģentūras īstenot 
skaidru aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku, lai novērstu un stingri nosodītu 
jebkādu šādu rīcību savā organizācijā; uzsver negatīvo ietekmi, ko rada liela darbinieku 
mainība atsevišķās Savienības aģentūrās; prasa īstenot cilvēkresursu un sociālās 
politikas pasākumus, lai to novērstu; prasa novērst atkarību no ārēju darbinieku 
pieņemšanas darbā; pieņem zināšanai lietu, kas iesniegta izskatīšanai EST1;

1 C-948/19 Manpower Lit.
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13. aicina visas TI aģentūras to vispārējos darbības procesos ņemt vērā ilgtspēju, lai 
uzlabotu aģentūru vidisko sniegumu, un pienācīgi ziņot par pasākumiem un progresu 
šajā jomā;

14. uzsver, ka ir svarīgi vairāk digitalizēt procedūras Savienības aģentūrās; uzsver, ka 
nedrīkst pieļaut digitālo plaisu starp aģentūrām; tomēr vērš uzmanību uz to, ka ir jāveic 
visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu jebkādu risku apstrādātās informācijas 
drošībai tiešsaistē.
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