
PA\1192098LV.docx PE643.085v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2019/2074(DEC)

26.11.2019

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Budžeta kontroles komitejai 

par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2074(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola



PE643.085v01-00 2/4 PA\1192098LV.docx

LV

PA_NonLeg



PA\1192098LV.docx 3/4 PE643.085v01-00

EN

IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) svarīgo lomu, palīdzot dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm veikt kriminālvajāšanu saistībā ar smagiem pārrobežu 
noziegumiem un organizēto noziedzību;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eurojust 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; 

3. pauž nožēlu par to, ka Eurojust budžets tika ievērojami samazināts no 48 miljoniem līdz 
38 miljoniem EUR (-21 %) un darbinieku skaits tika samazināts no 242 līdz 238 (-
1,6 %), neraugoties uz darba slodzes pieaugumu par 19 % salīdzinājumā ar 2017. gadu; 
atgādina, ka, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas stāsies spēkā 2019. gada beigās, ir 
sagaidāms darba slodzes pieaugums un ka dažas lietas, kas saistītas ar sarežģītu 
izmeklēšanu, var ilgt vairākus gadus; turklāt atgādina, ka 2018. gadā tāpat kā 
2017. gadā darbojās 17 koordinācijas centri un tas liecina par šā operatīvā instrumenta 
popularitāti un noderīgumu; uzsver, ka Eurojust budžetam būtu jāatbilst tās 
uzdevumiem un prioritātēm, lai Eurojust varētu izpildīt savas pilnvaras; aicina 
Parlamenta kompetentās komitejas aicināt Eurojust administratīvo direktoru iesniegt 
prognozētās Eurojust ilgtermiņa finansējuma vajadzības, tostarp paredzamo 
efektivitātes pieaugumu un darbības nepilnības, ko varētu radīt nepietiekams 
finansējums; 

4. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka visi maksājumi, kas attiecas uz trīs 
gadu IT pamatlīgumu, kā arī saistītajiem īpašajiem līgumiem (40 821 EUR 2018. gadā), 
ir noslēgti nepareizi, jo līgums par 450 000 EUR ar uzņēmumu, kas sniedza tos pašus 
pakalpojumus saskaņā ar iepriekšējo pamatlīgumu, tika parakstīts, izmantojot sarunu 
procedūru, bet iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu; atgādina, ka Finanšu 
regula ļauj izmantot vienkāršotu procedūru tikai īpašos apstākļos, uz kuriem atsaukties 
šajā gadījumā nebija pamatoti; pieņem zināšanai Eurojust sniegto atbildi, kurā bija 
uzsvērta nepieciešamība izmantot sarunu procedūru, ņemot vērā to, ka piegādātāja 
maiņas dēļ būtu radušās tehniskas un darbības grūtības; aicina Eurojust veikt 
pasākumus, lai novērstu pārmērīgu atkarību no viena IT pakalpojumu piegādātāja un 
piešķirt tiesības slēgt nākamos līgumus saskaņā ar Finanšu regulā paredzētajām 
procedūrām;

5. atzinīgi vērtē to, ka Eurojust 2018. gada novembrī pieņēma atjauninātu krāpšanas 
apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu;

6. uzsver, ka Eurojust 2018. gada beigās sāka pārvaldības struktūras reorganizāciju, 
tostarp skaidri nodalot izpildes un darbības jautājumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2018/17271 (jaunā Eurojust regula), 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes 
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kas stāsies spēkā 2019. gada decembrī; norāda, ka līdz 2019. gada beigām būtu 
jāpieņem priekšlikums pārskatītās iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai un šis 
priekšlikums būtu jāīsteno līdz 2020. gada beigām;

7. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa, lai šī atkarība no ārēju 
darbinieku pieņemšanas darbā šajā svarīgajā jomā tiktu izskatīta; mudina Eurojust ņemt 
vērā vienīgo vēl neīstenoto Revīzijas palātas ieteikumu attiecībā uz vakanču 
paziņojumu publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē.

Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.). 


