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Pakeitimas 1
Caterina Chinnici

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centras (toliau – Centras) atlieka svarbų 
vaidmenį teikdamas politikos 
formuotojams ir specialistams analizes ir 
informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, 
taip pat apie naujas tendencijas siekiant 
veiksmingai kovoti su neteisėtu narkotikų 
vartojimu ir prekyba jais; primena, kad 
2018 m. buvo išplėsti Centro įgaliojimai, 
be kita ko, numatytos naujos atsakomybės 
sritys ir oficiali partnerystė su kitomis ES 
agentūromis, pvz., Europolu;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centras (toliau – Centras) atlieka svarbų 
vaidmenį teikdamas politikos 
formuotojams ir specialistams analizes ir 
informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, 
taip pat apie naujas tendencijas siekiant 
veiksmingai kovoti su neteisėtu narkotikų 
vartojimu ir prekyba jais ir primena, kad 
buvo nustatyta, jog prekyba narkotikais 
yra pagrindinis pelno šaltinis ir naujų 
žmonių pritraukimo priemonė 
organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo 
srityse; primena, kad 2018 m. buvo išplėsti 
Centro įgaliojimai, be kita ko, numatytos 
naujos atsakomybės sritys ir oficiali 
partnerystė su kitomis ES agentūromis, 
pvz., Europolu;

Or. en
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Centro pastangas 
įtvirtinti lankstesnę darbo kultūrą, įskaitant 
daugiau dėmesio projektų valdymui; 
pažymi, kad Centras naudojosi keturių 
laikinųjų darbuotojų, įdarbintų per 
laikinojo darbo agentūrą, paslaugomis, 
reaguodamas į savo statutinių darbuotojų 
skaičiaus sumažinimo pasekmes; 
apgailestauja, kad pagal atitinkamą 

3. pripažįsta Centro pastangas 
įtvirtinti lankstesnę darbo kultūrą, įskaitant 
daugiau dėmesio projektų valdymui; 
pažymi, kad Centras naudojosi keturių 
laikinųjų darbuotojų, įdarbintų per 
laikinojo darbo agentūrą, paslaugomis, 
reaguodamas į savo statutinių darbuotojų 
skaičiaus sumažinimo pasekmes; 
apgailestauja, kad pagal atitinkamą 
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preliminariąją sutartį nebuvo aiškiai 
reikalaujama visapusiškai laikytis Sąjungos 
teisės ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų 
ir kad laikiniesiems darbuotojams buvo 
mokama gerokai mažiau nei statutiniams 
darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad 
savo atsakyme Centras teigia, jog buvo 
laikomasi taikytinų Sąjungos ir 
Portugalijos teisės aktų ir jog mažesnis 
atlyginimas buvo mokamas dėl mažesnės 
atsakomybės; palankiai vertina Centro 
ketinimą iš naujo įvertinti savo 
naudojimosi laikinųjų darbuotojų 
paslaugomis politiką, siekiant dar labiau ją 
racionalizuoti atsižvelgiant į savo veiklos 
poreikius ir atitinkamą teisinį pagrindą;

preliminariąją sutartį nebuvo aiškiai 
reikalaujama visapusiškai laikytis Sąjungos 
teisės ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų 
ir kad laikiniesiems darbuotojams buvo 
mokama gerokai mažiau nei statutiniams 
darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad 
savo atsakyme Centras teigia, jog buvo 
laikomasi taikytinų Sąjungos ir 
Portugalijos teisės aktų ir jog mažesnis 
atlyginimas buvo mokamas dėl mažesnės 
atsakomybės; palankiai vertina Centro 
ketinimą iš naujo įvertinti savo 
naudojimosi laikinųjų darbuotojų 
paslaugomis politiką, siekiant dar labiau ją 
racionalizuoti atsižvelgiant į savo veiklos 
poreikius ir atitinkamą teisinį pagrindą; 
primygtinai ragina Centrą įdarbinti kuo 
daugiau nuolatinių darbuotojų;

Or. en
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Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad penkiose nedidelės 
vertės – mažiau kaip 60 000 EUR – viešųjų 
pirkimų procedūrose pasiūlymą pateikė tik 
vienas kandidatas; pripažįsta sunkumus, 
kurie kyla norint pritraukti dalyvius į 
mažos vertės sutarčių konkursus, tačiau 
ragina Centrą dėti daugiau pastangų 
siekiant užtikrinti konkurencingas viešųjų 
pirkimų procedūras, kokia bebūtų jų vertė, 
kad viešuosiuose pirkimuose būtų 
užtikrinamas geriausias kainos ir kokybės 
santykis;

4. pažymi, kad penkiose nedidelės 
vertės – mažiau kaip 60 000 EUR – viešųjų 
pirkimų procedūrose pasiūlymą pateikė tik 
vienas kandidatas; pripažįsta sunkumus, 
kurie kyla norint pritraukti dalyvius į 
mažos vertės sutarčių konkursus, tačiau 
ragina Centrą dėti daugiau pastangų 
siekiant užtikrinti konkurencingas viešųjų 
pirkimų procedūras, kokia bebūtų jų vertė, 
kad viešuosiuose pirkimuose būtų 
užtikrinamas geriausias kainos ir kokybės 
santykis ir nebūtų pažeidžiami 
proporcingumo ir vienodo požiūrio į visus 
galimus konkurso dalyvius principai;

Or. en


