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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (toliau – CEPOL arba 
Agentūra) užduotis – teikti nacionaliniams teisėsaugos ekspertams informaciją apie 
naujausius pokyčius teisėsaugos srityje ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausia 
patirtimi;

2. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad CEPOL 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jo 2018 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta teisingai; 
primena, kad Agentūros biudžetas, palyginti su 2017 m., padidėjo nuo 9 iki 10 mln. 
EUR (+11 %), o jos darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 53 iki 51 (–4 %);

3. pažymi, kad 2017 m. gruodžio mėn. CEPOL paskelbė kvietimą dalyvauti konkurse dėl 
preliminariosios sutarties dėl kelionių paslaugų teikimo, numatant, kad 4 metų 
laikotarpiu rinkos apimtis sudarys 8,5 mln. EUR; pažymi, kad, nepaisant to, jog sutartis 
buvo skirta mažiausią kainą pasiūliusiam konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas sudarė 
56 % jo konkurentų pasiūlytos kainos vidurkio, 2018 m. mokėjimai (2,06 mln. EUR) 
beveik pasiekė numatytą rinkos apimtį (2,13 mln. EUR); pritaria Audito Rūmų 
nuomonei, kad tais atvejais, kai konkurso dalyvis siūlo neįprastai mažą kainą, Agentūra 
turėtų išanalizuoti tokį pasiūlymą pagrindžiančias priežastis, kad užtikrintų tinkamą 
rinkos apimties įvertinimą, ir skirti sutartį tam dalyviui, kuris siūlo geriausią kainos ir 
kokybės santykį;  

4. susirūpinęs pažymi, kad Agentūrai ir toliau kenkia didelė darbuotojų kaita ir nedidelis iš 
kitų valstybių narių gaunamų paraiškų skaičius; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl to, 
jog tai gali turėti įtakos Agentūros veiklai; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Tarnybos 
nuostatais užtikrinamas reikiamas lankstumas, kad įdarbinant pareigūnus, kurių reikia 
konkretiems institucijų poreikiams patenkinti, būtų galima atsižvelgti į Sąjungoje 
vyraujančias darbo rinkos sąlygas; ragina CEPOL imtis priemonių padėčiai pagerinti;

5. džiaugiasi, kad CEPOL baigė įgyvendinti dvi iš likusių šešių Audito Rūmų 
rekomendacijų – dėl naujo apskaitos sistemos patvirtinimo ir dėl išsamios „Brexit“ 
poveikio analizės; pažymi, kad vis dar vykdomi taisomieji veiksmai, susiję su kitomis 
dviem rekomendacijomis – dėl didelės darbuotojų kaitos ir dėl skelbimo apie laisvas 
darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje; ragina Agentūrą 
stengtis, kad šie taisomieji veiksmai būtų užbaigti laiku, ir imtis tolesnių veiksmų, 
atsižvelgiant į dar neįgyvendintą rekomendaciją dėl e. viešųjų pirkimų, t. y. nedelsiant 
pradėti taikyti pasiūlymų teikimą elektroninėmis priemonėmis.


