
PA\1219761LT.docx PE661.924v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2020/2194(DEC)

4.12.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė
(2020/2194(DEC))

Nuomonės referentė: Caterina Chinnici



PE661.924v01-00 2/3 PA\1219761LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1219761LT.docx 3/3 PE661.924v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. teigiamai vertina tai, kad Audito Rūmai patvirtino visų TVR srities agentūrų 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų ir jose nurodytų pajamų 
teisėtumą ir tvarkingumą; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog visų agentūrų finansinėse 
ataskaitose nurodyti mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, išskyrus Europos prieglobsčio 
paramos biurą (EASO), kurio atžvilgiu dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir susijusių 
mokėjimų pažeidimų pateikta sąlyginė nuomonė; yra nusivylęs, kad 2019 m. mokėjimų 
teisėtumo ir tvarkingumo padėtis gerėjo iš lėto; dar kartą apgailestauja dėl netvarkingų 
mokėjimų, nes jie sudarė 14,6 proc. visų EASO 2019 m. atliktų mokėjimų vertės; 
pripažįsta, kad vykdomasis direktorius imasi veiksmų, kad pagerintų EASO valdymą;

3. pažymi, kad Audito Rūmai nenagrinėjo „dalyko pabrėžimo“, kiek tai susiję su TVR 
agentūromis, išskyrus agentūrą FRONTEX, kurios atveju Audito Rūmai atkreipė 
dėmesį į klaidų, susijusių su įrangos išlaidomis pagal dotacijų susitarimus su 
bendradarbiaujančiomis šalimis, lygį; reiškia susirūpinimą dėl rimtų ir pasikartojančių 
įtarimų dėl FRONTEX dalyvavimo priverstinio grąžinimo operacijose ir pagrindinių 
teisių pažeidimų;

4. pabrėžia, kad visose Sąjungos decentralizuotose agentūrose viešieji pirkimai ir toliau 
yra pagrindinė sritis, kurioje padaroma daugiausia klaidų; todėl ragina atitinkamas TVR 
srities agentūras (Europolą ir CEPOL) gerinti savo viešųjų pirkimų procedūras, kad 
būtų užtikrinta taikytinų taisyklių atitiktis ir ekonomiškai naudingiausi pirkimai, tuo 
pačiu metu laikantis skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo 
principų, o eu-LISA ragina pagerinti įdarbinimo procedūrą.


