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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 apie Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – EASO) svarbą plėtojant 
bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir pabrėžia, kad EASO prisideda stiprinant praktinį 
valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio srityje Europoje, padeda valstybėms 
narėms vykdyti savo įsipareigojimus suteikiant apsaugą asmenims, kuriems ji 
reikalinga, ir atlieka ekspertų centro prieglobsčio srityje funkciją;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl EASO 2019 
finansinių metų ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, 
jog Audito Rūmai paaiškino, kad sąlyginė nuomonė pateikta atsižvelgiant į 
13,8 mln. EUR vertės mokėjimus, kurie nesilaikant reikalavimus atitinkančių procedūrų 
buvo atliekami nuo 2016–2018 m., ir į 111 304 EUR vertės su konsultantų ekspertų 
atrankos procedūra susijusius mokėjimus, apie kuriuos trūksta informacijos, kad audito 
seką būtų galima laikyti pakankama, ir jog šios sumos sudaro 14,6 proc. visų 2019 m. 
EASO vykdytų mokėjimų; pažymi, kad 2019 m. EASO įgyvendino taisomuosius 
veiksmus siekiant kovoti su pažeidimais;

3. palankiai vertina tai, kad nuo 2018 m. EASO deda daug pastangų siekdamas pagerinti 
savo vidaus kontrolės sistemas ir tai, kad jis daro didelę pažangą gerindamas savo 
valdymo procesus, be kita ko, tokiomis priemonėmis kaip 2019 m. atkuriant vidaus 
teisės tarnybą, įkuriant naują vidaus ir ex post tikrinimo tarnybą, imantis vėluojantiems 
mokėjimams kelią užkertančių taisomųjų priemonių ir įgyvendinant jautrių pareigybių 
politiką;

4. pabrėžia, kad nepaisant to, jog 2019 m. įdarbinta daug darbuotojų, EASO žmogiškųjų 
išteklių problema vis dar nėra visiškai išspręsta; 

5. apgailestauja, kad EASO deleguotųjų nacionalinių ekspertų trūkumą nuolat 
kompensuoja laikinųjų darbuotojų paslaugomis; ragina valstybes nares šiuo atžvilgiu 
laikytis savo įsipareigojimų; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme 
(ESTT) nagrinėjamą bylą dėl laikinųjų darbuotojų, kurioje svarstomi keli klausimai, 
susiję su Direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones taikymu1. 

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB.


