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IEROSINĀJUMI

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

1. atkārtoti norāda uz Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 
(“CEPOL” jeb “Aģentūra”) nozīmi gan valstu tiesībaizsardzības ekspertu nodrošināšanā 
ar informāciju par jaunākajām norisēm tiesībaizsardzības jomā, gan paraugprakses 
apmaiņas veicināšanā;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi CEPOL 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots Aģentūras finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
salīdzinājumā ar 2017. gadu Aģentūras budžets palielinājās no 9 miljoniem EUR līdz 
10 miljoniem EUR (+11 %), savukārt tās darbinieku skaits samazinājās no 53 līdz 51 (-
4 %);

3. norāda, ka 2017. gada decembrī CEPOL izsludināja konkursu par ceļošanas 
pakalpojumu pamatlīguma slēgšanu, kura aplēstais tirgus apjoms bija 8,5 miljoni EUR 
četru gadu laikposmā; norāda — kaut gan līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas 
pretendentam, kura piedāvājums bija vislētākais, proti, 56 % no abu pārējo konkurentu 
piedāvājuma vidējās vērtības, 2018. gadā veiktie maksājumi (2,06 miljoni EUR) gandrīz 
sasniedza aplēsto tirgus apjomu, t. i., 2,13 miljonus EUR; piekrīt Revīzijas palātas 
viedoklim, ka gadījumos, kad pretendenta iesniegtie piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti, 
Aģentūrai būtu jāanalizē attiecīgie iemesli, lai nodrošinātu pareizu tirgus apjoma 
novērtēšanu, un līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir pretendentam, kurš piedāvā 
vislabāko cenas un kvalitātes attiecību;

4. ar bažām norāda, ka CEPOL joprojām skar liela kadru mainība un no citām dalībvalstīm 
saņemto pieteikumu skaits ir neliels; atkārtoti pauž bažas par to, ka tas varētu ietekmēt 
Aģentūras darbību; šajā sakarībā norāda, ka Civildienesta noteikumos ir paredzēts 
nepieciešamais elastīgums, lai, pieņemot darbā iestāžu konkrēto vajadzību 
apmierināšanai nepieciešamās amatpersonas, varētu ņemu vērā Savienībā prevalējošos 
darba tirgus nosacījumus; aicina CEPOL veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu 
situāciju;

5. pauž gandarījumu par to, ka CEPOL ir pabeigusi īstenot divus no sešiem vēl 
neizpildītajiem Revīzijas palātas ieteikumiem, proti, ieteikumus, kuri attiecās uz 
uzskaites sistēmas atkārtotu apstiprināšanu un vispusīgu Brexit ietekmes analīzi; norāda, 
ka joprojām tiek īstenoti korektīvie pasākumi attiecībā uz vēl diviem ieteikumiem, kuri 
saistīti ar lielo kadru mainību un paziņojumu par vakancēm publicēšanu Eiropas 
Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē; aicina Aģentūru darīt visu nepieciešamo, lai 
laikus pabeigtu minētos korektīvos pasākumus, un nekavējoties pievērsties vēl 
neizpildītā ieteikuma īstenošanai attiecībā uz e-iepirkumu, proti, ieviest elektronisko 
iesniegšanu.


