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plėtros centras 
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio 
mokymo plėtros centro (dabar – Europos profesinio mokymo plėtros centras 
(CEDEFOP)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2066(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0033/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.



– atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl 
Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo1, ypač į jo 12a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/128, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras 
(CEDEFOP) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/752, ypač į jo 15 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20123 208 
straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje4, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

1. patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vykdomajam 
direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vykdomajam direktoriui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

1 OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
2 OL L 30, 2019 1 31, p. 90.
3 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
4 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.



2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio 
mokymo plėtros centro (dabar –Europos profesinio mokymo plėtros centras 
(CEDEFOP)) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2066(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0033/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl 
Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo5, ypač į jo 12a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/128, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras 
(CEDEFOP) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/756, ypač į jo 15 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20127 208 
straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
6 OL L 30, 2019 1 31, p. 90.
7 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.



– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje1, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

1. pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro 
(CEDEFOP) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L 
serijoje).

1 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.



3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis 
neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (dabar –
Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)) 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2066(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

A. kadangi, remiantis Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) pajamų 
ir išlaidų suvestine1, jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 17 850 210 EUR, 
t. y. nedaug (0,11 proc.) mažesnis nei 2017 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia 
sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto2;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių 
ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog 
Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir 
tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos 
biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. nedaug (0,04 proc.) didesnis, palyginti su 
2017 m.; pažymi tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,50 proc., 
t. y. 6,84 proc. didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2. pažymi, kad Centras naudojasi pavyzdine veiklos rezultatų vertinimo sistema, 
apimančia pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie padeda įvertinti savo veiklos 
pridėtinę vertę projekto, veiklos vykdymo ir organizaciniu lygmenimis, taip pat kitomis 
priemonėmis, kuriomis siekiama pagerinti biudžeto valdymą;

3. taip pat pažymi, kad Centro 2018 m. darbo programa buvo visiškai įgyvendinta laikantis 
nustatytų tikslų, uždavinių ir nurodymų; 

4. palankiai vertina tai, kad Centras plėtoja sąveiką ir dalijasi ištekliais su kitomis 
agentūromis;

5. atkreipia dėmesį į toliau tęsiamą įformintą glaudų Centro bendradarbiavimą su Europos 
mokymo fondu (ETF) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu 

1 OL C 108, 2018 3 22, p. 1.
2 OL C 108, 2018 3 22, p. 2.



(EUROFOUND);

6. pažymi, kad 2017 m. atlikus Centro išorinį vertinimą, kaip reikalaujama pagal 
finansines taisykles, padaryta išvada, kad esama galimybių Centrui tvirčiau 
bendradarbiauti su trimis kitomis decentralizuotomis agentūromis, priklausančiomis 
Komisijos Užimtumo generalinio direktorato kompetencijai, t. y. ETF, Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir EUROFOUND; pažymi, kad 
Centro steigiamojo reglamento (Reglamento (ES) 2019/128) naujoje redakcijoje, kuri 
įsigaliojo 2019 m. vasario mėn., atsižvelgta į šio išorinio vertinimo rezultatas;

7. ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau sukurti 
bendrą sinergiją su EUROFOUND, jei ne visiškai sujungti agentūras; ragina Komisiją 
įvertinti abu scenarijus, t. y. Centro perkėlimą į EUROFOUND būstinę Loughlinstowne 
(Airija) ir EUROFOUND būstinės perkėlimą į Centro būstinę Salonikuose; pažymi, 
kad, tai padarius, būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų 
patalpų valdymu, taip pat IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip 
sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms 
finansuoti; pripažįsta, kad veiksmingas ir efektyvus agentūrų darbas be klaidų yra 
glaudžiai susijęs su tinkamu jų veiklos ir administracinių užduočių finansavimo lygiu; 
todėl ragina valstybes nares priderinti veiklą, kurią agentūros turi vykdyti, prie joms 
skirto finansavimo;

8. ragina Centrą tęsti institucijos skaitmeninimą;

9. ragina Centrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

10. vertina Centro ekspertines žinias ir nuolat kokybiškai atliekamą darbą teikiant 
mokslinius tyrimus, analizes ir technines konsultacijas, kuriais siekiama paremti 
mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo bei mokymo Europoje plėtrą, taip pat 
kvalifikacijų ir įgūdžių politiką, siekiant paskatinti kokybiškus mokymus, pritaikytus 
prie darbo rinkos poreikių; todėl atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti 
pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, kad Centras galėtų įgyvendinti 
savo užduotis, taip pat garantuoti, kad apskritai pirmenybė būtų teikiama Centrui, o ne 
privatiems rangovams;

11. palankiai vertina Centro indėlį ir kompetenciją teikiant naujas žinias, įrodymus ir 
politikos analizę, stebint politikos tendencijas ir atliekant žinių tarpininko vaidmenį itin 
svarbiomis į Sąjungos darbotvarkę įtrauktomis politikos temomis; pripažįsta Centro 
atliekamą kokybišką darbą dirbant su įvairiais projektais, visų pirma, Europos įgūdžių 
darbotvarke, Europasu, Įgūdžių panoramos peržiūra, taip pat jo vaidmenį remiant 
Kopenhagos proceso dalyvius, Europos įgūdžių indeksą ir Įgūdžių prognozę;

12. mano, kad verta atkreipti dėmesį į tai, kad Centras pradėjo įgyvendinti naują 
skaitmeninimo kryptį, visų pirma, atsižvelgdamas į savo internetines priemones, 
teikdamas konkrečiai šaliai būdingą informaciją ir sudarė geresnes internetinių 
duomenų vizualizavimo galimybes, pavyzdžiui, teikdamas orientacines nuorodas, 
susijusias su darbo rinkos informacija ar įgūdžių prognozėmis; tuo tikslu pripažįsta 
Centro rengiamų tikslingų rinkodaros kampanijų, kuriomis didinamas informuotumas 
apie jo interneto svetainės turinį, vertę;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 



svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad labai svarbu, kad agentūrų ištekliai ir 
duomenys būtų tinkami naudoti ir jais būtų lengva naudotis; todėl ragina įvertinti, kaip 
šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, 
kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; primena, kad valstybės narės 
gali padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje parengdamos išsamų planą, kaip 
pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

Personalo politika

14. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,70 proc., t. y. į 
pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus 78 laikinųjų darbuotojų etatus ir 13 pareigūnų etatų 
paskirta 12 pareigūnų ir 76 laikinieji darbuotojai (2017 m. patvirtinti 92 etatai); pažymi, 
kad 2018 m. Agentūroje papildomai dirbo 26 sutartininkai ir trys deleguotieji 
nacionaliniai ekspertai;

15. pažymi, kad Centras ėmėsi priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą 
tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su naujuoju Centro 
žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovu, kuris pradėjo eiti pareigas 2019 m. sausio mėn., 
taip pat su sprendimu Centro teisės tarnybos veiklą perduoti išorės subjektams; 
susirūpinęs pažymi, kad, turint omenyje didelį teismo bylų; kuriose dalyvauja Centras, 
skaičių, visapusiškas teisinių paslaugų teikimo perleidimas išorės subjektams kelia 
pavojų nuosekliam bylų nagrinėjimui ir veiksmingumo principui; ragina Centrą pranešti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje; 

16. pažymi, kad Centras šiuo metu vykdo atrankos procedūrų tobulinimo procesą, 
užtikrindamas, kad būtų laikomasi atrankos komisijų įvertintų projektavimo kriterijų ir 
žmogiškųjų išteklių tarnyba vykdytų sustiprintą kontrolę; remdamasis Audito Rūmų 
ataskaitoje pateikta informacija, susirūpinęs pažymi, kad dvi audituotos įdarbinimo 
procedūros, kurios buvo įvykdytos 2018 m. naudojantis dviem 2015 m. ir 2016 m. 
sudarytais rezervo sąrašais, buvo netinkamai valdomos ir dokumentuojamos, kaip ir 
kelios kitos ankstesniais metais audituotos įdarbinimo procedūros; primygtinai ragina 
Centrą nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų siekiant užtikrinti, kad įdarbinimo 
procedūros būtų vykdomos tvarkingai, ir ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

17. atkreipia dėmesį į Centro susirūpinimą dėl to, kad naujuoju jo steigiamuoju reglamentu 
išplečiami Centro įgaliojimai – jie apima ne tik profesinį rengimą ir mokymą, bet ir 
kvalifikacijos ir įgūdžių politikos priemones, tačiau kartu su naujomis pareigomis 
neskiriama papildomų išteklių; pažymi, kad Centro darbuotojų skaičius jau sumažintas 
10 proc. ir kad dėl to padidėjo Centro darbuotojams tenkantis darbo krūvis ir 
spaudimas; 

18. palankiai vertina tai, kad Centras beveik užtikrino personalo lyčių pusiausvyrą (59 proc. 
moterų ir 41 proc. vyrų), tačiau apgailestauja, kad nepateikta išsamios informacijos apie 
lyčių pusiausvyrą valdymo lygmeniu;

19. su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta valdančiosios tarybos narių lyčių 
pusiausvyra (50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų); 

20. apgailestauja, kad nepateikta aiškios informacijos dėl darbuotojų geografinės 
pusiausvyros;



Viešieji pirkimai

21. remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, apgailestauja dėl to, kad 
vykdant Centro kelionių agentūros paslaugų pirkimo procedūrą kainos ir kokybės 
kriterijai ne visada buvo pakankamai išsamūs, kad būtų galima užtikrinti ekonomiškai 
naudingiausios sutarties pirkimą; apgailestauja dėl to, kad Centro metodika ir 
dokumentacija, susijusios su galimais neįprastai mažos kainos pasiūlymais, buvo 
nepakankamos;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

22. atkreipia dėmesį į esamas Centro priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti 
skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, taip pat pranešėjų apie pažeidimus 
apsaugą; tačiau susirūpinęs pažymi, kad Centras savo interneto svetainėje dar neskelbia 
savo vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymų ir kad Centro vyresnioji 
vadovybė, vidaus ekspertai ir padėjėjai skelbia galimus interesų konfliktus tik tais 
atvejais, kai jų atsiranda, laikydamiesi 2014 m. Centro interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo politikos; pažymi, kad Centras atnaujino savo gaires dėl pranešimo apie 
interesų konfliktus atrankos ir įdarbinimo procesuose ir parengė patikslintas interesų 
konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, skirtas valdybos nariams, nepriklausomiems 
ekspertams ir kitiems darbuotojams;

23. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 
pastabas ir komentarus, 2019 m. rugsėjo 2 d. Centras priėmė įgyvendinimo taisykles dėl 
Reglamento (EB) Nr. 1049/20011;

24. pažymi, kad, atsižvelgus į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir 
komentarus, Centro vidaus kontrolės koordinatorius buvo paskirtas Centro etikos ir 
profesinio sąžiningumo korespondentu ir taip buvo sukurtas nepriklausomas faktų 
atskleidimo, patariamasis ir konsultacinis organas, skirtas pranešėjams apie pažeidimus;

Bendrosios pastabos

25. ragina Centrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir 
užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos 
priemones;

Vidaus auditas

26. labai susirūpinęs pažymi, kad, 2018 m. sausio 14–18 d. vidaus audito tarnybai atlikus 
Centro žmogiškųjų išteklių valdymo ir etikos auditą, įdarbinimo procedūros ir vėl 
vertinamos kritiškai;

o

o     o

27. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).



pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. 
rezoliucijoje1 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


