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Ievads 
01 Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (“Birojs”, arī “EASO”), kurš atrodas Valetā, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/20101 ar mērķi 
stiprināt praktisko sadarbību patvēruma jomā un palīdzēt dalībvalstīm pildīt Eiropas 
līmeņa un starptautiskos pienākumus – aizsargāt cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Kopš 
2015. gada Birojs ir sniedzis atbalstu Grieķijai un Itālijai saistībā ar migrācijas izraisīto 
krīzi.  

02 Birojs pārvalda bēgļu krīzes operācijas decentralizēti: ir vairāki reģionālie biroji 
Itālijā un Grieķijā, kā arī kopš 2018. gada – Kiprā. Šāda decentralizēta darbība ir vēl 
viens svarīgs izaicinājums tam, lai operācijas īstenotu saskaņā ar piemērojamo tiesisko 
regulējumu. 

03 EASO darba izpilde ir samērā atkarīga no dalībvalstu sadarbības, piemēram, 
attiecībā uz valstu ekspertu skaitu, kuri pieejami patvēruma reakcijas rezerves ietvaros 
(kā minēts EASO izveides regulas 15. pantā). Tā kā pieejamo valstu ekspertu skaits ir 
neliels, EASO darbības nodrošināšanas un atbalsta uzdevumu veikšanā uz vietas 
turpina paļauties uz darba aģentūru pagaidu darbiniekiem. 

04 Kopš 2018. gada EASO ir īstenojis ievērojamus centienus, lai uzlabotu savas 
iekšējās kontroles sistēmas, un ir guvis ievērojamus panākumus pārvaldības procesu 
uzlabošanā.  

05 EASO 2019. gadā atkārtoti izveidoja iekšējo juridisko dienestu. Birojs pieņēma 
darbā savu pirmo ex post kontrolieri un izveidoja jaunu iekšējās un ex post kontroles 
dienestu. EASO ir arī veicis pasākumus, lai piešķirtu pietiekamus resursus darbā 
pieņemšanai un samazinātu darbā pieņemšanas procesa ilgumu. Turklāt Birojs ir veicis 
koriģējošus pasākumus, lai novērstu maksājumu kavējumus. Šie pasākumi ir ievērojami 
samazinājuši kavēto maksājumu īpatsvaru. 

                                                      
1 OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp. 
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06 Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti 1. diagrammā2. 

1. diagramma. Biroja galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gada laikā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie pārskati par 2018. finanšu gadu un Eiropas Savienības 
provizoriskie konsolidētie pārskati par 2019. finanšu gadu; Biroja sniegtie dati par darbiniekiem. 

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija 

07 Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu 
tiešas pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles 
mehānismu novērtēšanu. Ņem vērā arī citu revidentu darbā iegūtos pierādījumus, kā 
arī Biroja vadības sniegtās informācijas analīzi.  

                                                      
2 Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 

www.easo.europa.eu. 

106

118

Budžets (miljoni EUR)*

207

296

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2019
2018

http://www.easo.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko Palāta sagatavojusi Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
08 Mēs revidējām 

a) Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes pārskatus4 
par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

09 Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2019. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas 
minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja Finanšu noteikumiem un 
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

10 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

                                                      
3 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām 
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus. 

4 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
skaidrojumus. 
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Maksājumi 
Pamatojums atzinumam ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu 
likumību un 
pareizību 

11 Revīzijas ziņojumā par EASO attiecībā uz 2018. finanšu gadu Palāta secināja, 
ka EASO iepirkuma procedūras pagaidu darbiniekiem Itālijā bija neatbilstīgas. Tā 
rezultātā maksājumi, kurus EASO veica 2019. gadā saskaņā ar šo līgumu, ko EASO 
parakstīja 2018. gadā, 13 605 298 EUR apmērā ir nepareizi. 

Mēs atzīmējam, ka EASO 2019. gadā īstenoja koriģējošus pasākumus, lai novērstu 
šo pārkāpumu. 

12 Ziņojumos par EASO attiecībā uz 2016. un 2017. finanšu gadu Palāta secināja, 
ka EASO iepirkuma procedūras pagaidu darbiniekiem arī Grieķijā un EASO telpu 
nomu Lesbas salā bija neatbilstīgas. Līdz ar to EASO 2019. gadā veiktie maksājumi, 
pamatojoties uz līgumiem, kas izriet no šīm iepirkuma procedūrām 2016. un 
2017. gadā, attiecīgi 188 394 EUR un 74 885 EUR apmērā, arī ir nepareizi. 

Mēs atzīmējam, ka saistībā ar iepirkuma procedūrām pagaidu darbiniekiem 
Grieķijā vairs nav jāveic maksājumi. Turklāt EASO ir īstenojis koriģējošus 
pasākumus un 2018. gada martā noslēdza jaunu pamatlīgumu par pagaidu 
pakalpojumiem. 

13 Izraugoties ārējos ekspertus, EASO jāievēro vienlīdzīgas attieksmes princips, 
kas izklāstīts Finanšu regulas 237. pantā. EASO ir izveidojis ārējo ekspertu sarakstu 
vairākās kompetences jomās, pamatojoties uz uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
kas ir atvērts kopš 2015. gada. Mēs revidējām piecus gadījumus. Šajos gadījumos 
mēs konstatējām, ka procedūrās, ko izmanto ārējo ekspertu atlasei un līgumu 
slēgšanai, sistemātiski netiek nodrošināta revīzijas izsekojamība (kā noteikts 
Finanšu regulas 36. panta 3. punktā). Jo īpaši mēs neguvām pierādījumus tam, ka 
ekspertiem ir uzticēti uzdevumi, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem uzdevumu 
atlases kritērijiem, ar kuriem izvērtē viņu sniegto ieguvumu salīdzinājumā ar citiem 
potenciālajiem kandidātiem. Līdz ar to EASO 2019. gadā veiktie maksājumi šiem 
ekspertiem 111 304 EUR apmērā arī ir nepareizi. 

14 Kopā EASO 2019. gadā nepareizi izmaksāja 13 979 880 EUR (no kuriem 
13 868 576 EUR tika izmaksāti neatbilstīgās procedūrās 2016.–2018. gadā). Tie ir 
14,6 % no visiem EASO 2019. gadā veiktajiem maksājumiem. Šīs nepareizās 
summas pārsniedz šajā revīzijā noteikto būtiskuma slieksni. 
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Atzinums ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību 

15 Mēs uzskatām, ka, izņemot jautājumus, kas aprakstīti punktā, kurā sniegts 
pamatojums atzinumam ar iebildēm par maksājumu likumību un pareizību, 
2019. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie maksājumi visos 
būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.  

Atzinumu pamatojums 

16 Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz 
revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas padomes Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu 
(IESBA kodekss) un ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu revīziju, un mēs esam 
ievērojuši pārējos ētiskos pienākumus saskaņā ar šīm prasībām un IESBA kodeksu. 
Uzskatām, ka gūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma 
pamatošanai. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

17 Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja Finanšu noteikumiem Biroja 
vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt Biroja pārskatus, pamatojoties uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt 
tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tas ietver iekšējās kontroles 
mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu 
sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Biroja vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai 
finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu 
oficiālajām prasībām, kas reglamentē šādu pārskatu veidošanu. Biroja vadībai ir 
galīgā atbildība par Biroja pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

18 Sagatavojot pārskatus, Biroja vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju 
turpināt darbību. Tai attiecīgi jāizklāsta jautājumi, kas saistīti ar Biroja spēju 
turpināt darbību, un jāizmanto darbības turpināšanas pieņēmums grāmatvedībā, 
ja vien vadība neplāno likvidēt organizāciju vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas 
reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai vai darbības pārtraukšanai. 
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19 Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par Biroja finanšu ziņojumu sagatavošanas 
procesa pārraudzību. 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu 
revīzijā 

20 Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 
pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarācijas 
par Biroja pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 
Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā 
vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda 
pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, 
ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos 
lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem. 

21 Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas vai sadarbības valstīm 
saņemtās subsīdijas un novērtējam Biroja procedūras maksu un citu ieņēmumu (ja 
tādi ir) iekasēšanai. 

22 Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi 
ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu 
kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa 
maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu 
saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu izmantošanu un Birojs šo 
pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

23 Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas 
revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī  

o apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 
būtiski pārkāpts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums; izstrādājam un 
īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinumu pamatošanai. 
Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstību, kas radušās krāpšanas 
dēļ, ir lielāks nekā tad, ja tās radušās kļūdas dēļ, jo krāpšana var ietvert 
slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās 
kontroles apiešanu; 
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o iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 
atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 

o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
Biroja spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
mums savā revīzijas ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot uz attiecīgo 
informāciju pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, mums ir jāgroza 
savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 
līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi vai 
nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

o novērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp informācijas 
sniegšanu, un to, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir atspoguļoti 
patiesa izklāsta veidā; 

o iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par Biroja finanšu 
informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem pakārtotajiem 
darījumiem. Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un izpildi. Mēs 
esam vienīgie atbildīgie par savu revīzijas atzinumu. 

o Attiecīgos gadījumos ir ņemts vērā neatkarīga ārējā revidenta veiktais 
revīzijas darbs saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas 
70. panta 6. punktā. 

Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika grafiku, kā arī 
par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem būtiskiem iekšējo 
kontroles mehānismu trūkumiem, kurus esam atklājuši revīzijas laikā. No 
jautājumiem, ko apspriežam ar Biroju, mēs apzinām tos, kuri pārskatu kārtējā 
perioda revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi. Šos 
jautājumus mēs aprakstām savā revīzijas ziņojumā, ja vien ar likumu vai 
noteikumiem nav aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos 
gadījumos – ja secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats 
domāt, ka tās atklāšana varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par 
labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs paziņošanas. 
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Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

24 Pārskats par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā. 

Šo ziņojumu 2020. gada 22. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā ar Palātas 
apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas) 

2013, 2014 Daudzus maksājumus veica pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. Ieviests 

2017 Neraugoties uz atkārtotiem mēģinājumiem, EASO neizdevās pieņemt 
darbā pietiekami daudz darbinieku.  Ieviešana ir sākta5 

2017 EASO bija problēmas ar darbinieku saglabāšanu. Ieviests 

2017 Nedarbojās iekšējās revīzijas nodaļa. Ieviešana ir sākta 

                                                      
5 Ir sasniegti 2017. un 2018. gada amata vietu saraksta mērķi. Norit darbs pie 2019. mērķu sasniegšanas. 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā ar Palātas 
apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas) 

2017 

EASO nav iekšējā juridiskā dienesta, un nav ieviests sistemātisks 
juridisko dokumentu iekšējās pārskatīšanas process. Birojs lielāko daļu 
sava juridiskā darba uztic ārpakalpojumu sniedzējiem, un tas nav 
noteicis skaidrus iekšējos lēmumus vai pamatnostādnes, kas to 
reglamentētu. 

Ieviests 

2017 Līgumu uzraudzība attiecībā uz atbilstību valsts noteikumiem par 
pagaidu darbiniekiem bija vāja.  

ERP ņem vērā, ka ES Tiesā ir ierosināta lieta 
par vairākiem jautājumiem saistībā ar to, kā 
ES aģentūrām piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīva 2008/104/EK par 
pagaidu darba aģentūrām. Tā kā ES Tiesas 
atbilde uz šiem jautājumiem var ietekmēt 
ERP nostāju attiecībā uz pagaidu darba 
aģentūras darbinieku izmantošanu EASO, 
ERP atturas veikt pēcpārbaudi iepriekšējo 
gadu apsvērumiem par šo tēmu līdz tam, 
kamēr ES Tiesa pieņems nolēmumu šajā 
lietā. 

2017 Tika atklātas nozīmīgas nepilnības darba laika uzskaites tabulās, kā arī 
konstatēti citi pārkāpumi. Ieviests 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā ar Palātas 
apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas) 

2017 
2017. gadā mēs konstatējām, ka EASO procedūras ar ceļošanu saistīto 
izdevumu uzraudzībai bija nepilnīgas. Konkrētāk, bieži netika prasīti 
apliecinošie dokumenti. EASO veic šā jautājuma iekšēju izmeklēšanu. 

Ieviešana ir sākta 

2017 

Bija nozīmīgas nepilnības šādās jomās: konkursa specifikāciju 
sagatavošanā, tam sekojošās iepirkuma procedūrās, piedāvājumu 
iesniegšanā noteiktajos termiņos, izvērtēšanas un līguma piešķiršanas 
metodēs, līgumu paplašinājumos, kā arī līgumu izpildē un sniegto 
pakalpojumu pārbaudē. 

Ieviests 

2017 Bija nozīmīgas nepilnības šādās jomās: vajadzību novērtējumā, līguma 
veida izvēlē, līgumu grozījumos. Ieviešana ir sākta 

2018 

Ar IT uzņēmumiem noslēgto pakalpojumu līgumi bija formulēti tā, it kā 
pagaidu darba aģentūras darbinieki tiktu norīkoti darbā (“mise à 
disposition”), nevis piegādāti skaidri definēti IT pakalpojumi un 
produkti. Tas būtu pretrunā ES Civildienesta noteikumiem un 
ES sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem. EASO jānodrošina, ka 
līgumi tiek sagatavoti tā, lai nerastos neskaidrības starp IT pakalpojumu 
iepirkumu un pagaidu darbinieku nodarbināšanu. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā ar Palātas 
apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas) 

2018 

Iepirkuma procedūrā, lai slēgtu pamatlīgumus par pagaidu darbinieku 
nodrošināšanu Itālijā, netika ievērots godīgas konkurences princips, jo 
tehniskajās specifikācijās un ar tām saistītajās sarunās tika pieļautas 
nopietnas kļūdas. EASO stingri jāpiemēro ES publiskā iepirkuma 
noteikumi. 

Ieviests 

2018 

EASO pārvaldības rīcības plānā bija paredzēta EASO iekšējās kontroles 
standartu ieviešanas novērtēšana. Novērtējumā tika atklātas 
ievērojamas nepilnības un neefektīvi risinājumi attiecībā uz lielāko daļu 
iekšējās kontroles standartu un vērtēšanas kritēriju. 

Ieviešana ir sākta 

2018 EASO jāievieš efektīvas ex post pārbaudes. Ieviešana ir sākta 

2018 

EASO nav ieviesta sistemātiska juridisko dokumentu iekšējās 
pārskatīšanas procedūra, un mēs novērojām vairākas nekonsekvences 
publiskā iepirkuma procedūru juridiskajos aspektos. EASO jāizveido 
iekšējais juridiskais dienests, kā arī jāievieš efektīva juridisko procedūru 
un dokumentu pārvaldības sistēma. 

Ieviests 

2018 EASO jāievieš efektīva sensitīvo amatu politika. Ieviests 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā ar Palātas 
apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas) 

2018 EASO jāievieš efektīva nomāto telpu un saistīto pakalpojumu 
pārvaldības politika. Ieviešana ir sākta 

2018 

Tā kā sākotnējie gada budžeti ir ierobežoti un EASO budžetā netiek 
paredzēti rezerves līdzekļi, ar ko finansēt neparedzētas steidzamas 
pamatdarbības vajadzības, pastāv budžeta nenoteiktība un tika 
apgrūtināta ārkārtas plānošana. EASO arī turpmāk, apspriežoties ar 
Komisiju un budžeta lēmējiestādēm, jārisina šie budžeta ierobežojumi. 

Neattiecas 



 

 

Aģentūras atbilde Revīzijas palātai 
11. EASO jau ir atzinusi, ka pieņem Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz 
2018. gadu. Revīzijas palāta jau tika informēta par to, ka pēc aģentūras jaunā 
izpilddirektora iecelšanas amatā 2019. gada jūnijā un pēc Revīzijas palātas ziņojuma 
publicēšanas 2019. gada oktobrī EASO nekavējoties sāka īstenot šādus korektīvus 
pasākumus: 

• pārtrauca pamatlīgumu; 

• uzsāka jaunu iepirkuma procedūru aģentūras pagaidu darbinieku pakalpojumu 
nodrošināšanai Itālijā; 

• ievērojami samazināja Itālijā strādājošo EASO pagaidu darbinieku skaitu, vienlaikus 
kopā ar Itālijas valdību nodrošinot uz vietas veicamo darbību nepārtrauktību; 

• izsludināja papildu uzaicinājumu dalībvalstu ekspertiem un iespēju robežās izmantoja 
alternatīvas ekspertu norīkošanas metodes, lai nodrošinātu to pieejamību laikposmā 
līdz jauna pamatlīguma noslēgšanai, kas notika 2019. gada decembrī. 

EASO iespēju robežās bija jānodrošina vismaz dažu būtiskāko atbalsta pasākumu 
nepārtrauktība Itālijā. Tāpēc aģentūra nevarēja uzreiz pārtraukt esošā pamatlīguma (un 
citu konkrētu līgumu) īstenošanu līdz brīdim, kad tika īstenoti korektīvie pasākumi. 

  

12. EASO jau ir atzinusi, ka pieņem šo Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz 
iepriekš minētajiem gadiem pirms 2019. gada. Aģentūra vēlētos uzsvērt, ka 
pamatlīgums par pagaidu pakalpojumu sniegšanu Grieķijā, kas tika noslēgts ārkārtas 
procedūras ietvaros, tika pārtraukts 2018. gadā. Summas, kuras 2019. gadā tika 
izmaksātas saskaņā ar šo pamatlīgumu, bija kompensācijas, kuras EASO bija jāmaksā 
minētā līguma pārtraukšanas dēļ. Šie maksājumi bija uzskatāmi par korektīvo 
pasākumu, kurus aģentūra īstenoja nolūkā nodrošināt likumību, sekām. 

Kopš 2018. gada marta EASO īsteno jaunu pamatnolīgumu par analogiem 
pakalpojumiem. 

 

 

 



 

 

13. EASO ir ņēmusi vērā šo revīzijas palātas konstatējumu. 

EASO pārvalda savu ekspertu darbu saskaņā ar Eiropas Komisijas “Skaidrojošo piezīmi 
par ārējo ekspertu pakalpojumu izmantošanas un šo ekspertu atlases procedūru” 
(publicēta BudgWeb tīmekļa vietnē). 

Saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu uzaicinājuma izteikt ieinteresētību teksts 
ir detalizēti aplūkots (iekšējos nolūkos) administratīvajā apkārtrakstā par ārējiem 
ekspertiem paredzētu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību organizēšanu (atsauce: 
EASO/DOA/2018/441). 

Šajā kontekstā lietas dokumentācijai pievienojamā piezīme par konkrēta(-u) eksperta(-
u) atlasi attiecīgo uzdevumu veikšanai kalpo diviem mērķiem: kā pamatojums 
lēmumam izvēlēties konkrētu ekspertu no izveidotā saraksta, norādot iemeslu(-s), 
kādēļ šis eksperts tika uzskatīts par (vis-)piemērotāko kandidātu, un kā revīzijas taka. 

Visbeidzot, EASO 2020. gadā publicēja jaunu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Šajā 
uzaicinājumā tiks izveidota jauna procedūra nolūkā ņemt vērā konstatējumus un 
uzlabot pamatojumu, kādēļ no visiem sarakstā iekļautajiem ekspertiem tiek izvēlēts 
konkrētais eksperts. 

 

14. EASO ir ņēmusi vērā šo revīzijas palātas konstatējumu. EASO vēlētos atkārtoti 
uzsvērt, ka maksājumu veikšana saskaņā ar pagaidu darbinieku pamatlīgumu Itālijā bija 
nepieciešama, ņemot vērā operatīvās vajadzības saistībā ar ES apņemšanos sniegt 
ārkārtas atbalstu Itālijai. 

Izprotot, kāds bija sniegtā atzinuma ar iebildēm pamatojums, EASO tomēr uzskata, ka 
darbības konteksta ņemšana vērā varētu mīkstināt Revīzijas palātas spriedumu. Taču 
vienlaikus EASO atkārtoti apliecina savu apņemšanos veikt pastāvīgus uzlabojumus. 
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