
PA\1219757LT.docx PE661.920v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2020/2167(DEC)

4.12.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2020/2167(DEC))

Nuomonės referentė: Caterina Chinnici



PE661.920v01-00 2/3 PA\1219757LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1219757LT.docx 3/3 PE661.920v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), 
paprastai vadinama FRONTEX, atlieka svarbų vaidmenį skatindama, koordinuodama ir 
plėtodama integruotą Europos sienų valdymą, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių;

2. džiaugiasi tuo, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2019 finansinių metų 
metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos ir kad jos 2019 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta 
teisingai; 

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, jog panašu, kad nuo 2018 m. pradžios 
taikoma supaprastinta finansavimo sistema, apimanti žmogiškųjų išteklių panaudojimą, 
padeda sumažinti administracinio darbo krūvį, padidinti supaprastinimą ir pagerinti 
dotacijų stebėjimą; vis dėlto apgailestauja dėl Audito Rūmų išvados, kad su įranga 
susijusių išlaidų kompensavimas (apie 35 proc. visų Agentūros veiklos išlaidų 2018 m., 
t. y. 64 mln. EUR) vis dar grindžiamas faktinėmis išlaidomis, todėl kyla pavojus 
padaryti daugiau klaidų, ir kad ketinimas pereiti prie vieneto išlaidomis pagrįstos 
kompensavimo už šios rūšies išlaidas sistemos iki šiol nebuvo sėkmingas tokia jo 
forma, kokia yra dabar; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad Agentūra ėmėsi 
veiksmų, kad pagerintų ex ante patikras, ir kad Agentūra, atsižvelgdama į ankstesniais 
metais pateiktas Audito Rūmų rekomendacijas, 2019 m. vėl pradėjo taikyti išlaidų 
kompensavimo ex post patikras;

4. atsižvelgdamas į rimtus ir pakartotinius įtarimus dėl Agentūros vykdomų priverstinio 
grąžinimo operacijų ir pagrindinių teisių pažeidimų, mano, kad Agentūra turi stiprinti 
vidaus pranešimų teikimo procesus ir, svarbiausia, turi sukurti informavimo kultūrą ir 
sudaryti sąlygas, kad būtų galima veiksmingai pranešti apie susirūpinimą keliančius 
klausimus, siekiant sumažinti riziką pakenkti Agentūros ir visos Sąjungos reputacijai; 
primygtinai reikalauja, kad Agentūra skubiai įdarbintų 40 pagrindinių teisių stebėtojų, 
kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2019/1896 110 straipsnio 6 dalį; ragina 
Agentūrą sukurti reguliarų mechanizmą, kuriuo naudodamasi ji informuotų Parlamento 
narius apie vykdomas operacijas, įskaitant rimtus incidentus, ir teiktų kitus pranešimus 
apie smurtą ir pagrindinių teisių nesilaikymą prie išorės sienų.


