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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, podle nichž roční účetní závěrka Evropské agentury pro 

provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

(eu-LISA) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz její finanční situace 

k 31. prosinci 2013, výsledků jeho operací a peněžních toků za daný rok a podkladové 

operace za rozpočtový rok 2013, které tato roční účetní závěrka eu-LISA odráží, jsou ve 

všech významných ohledech legální a správné; 

2. zdůrazňuje, že agentura eu-LISA získala v roce 2013 finanční autonomii a stále ještě 

vypracovává své postupy; vzhledem k tomu, že část celkového rozpočtu agentury eu-

LISA plnila Komise a že rozpočtové struktury Komise a agentury jsou odlišné, nebylo 

možné provést pro rok 2013 podrobnější analýzu podle rozpočtových položek; 

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr, aniž by zpochybňoval svůj výrok o spolehlivosti účetní 

závěrky agentury eu-LISA, upozorňuje na to, že vzhledem k absenci spolehlivých a 

úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj Schengenského informačního 

systému (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a systému Eurodac byly tyto 

náklady zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní hodnotě na základě účetních knih 

Komise, a to poté, co bylo provozní řízení těchto systémů převedeno z Komise na 

agenturu eu-LISA v květnu 2013; na konci roku jsou tyto záznamy aktualizovány; 

4. bere na vědomí připomínky Účetního dvora, který uvádí nezbytná zlepšení v rámci 

vnitřních kontrol a rozpočtového řízení; 

5. v obecné rovině se domnívá, že s souladu se zásadou ročního rozpočtu by se měla eu-

LISA více zaměřit na zásadu řádného finančního řízení , tj. na hospodárnost, efektivnost a 

účelnost, s jakou využívá prostředky, které má k dispozici, k plnění úkolů, které jí byly 

svěřeny. 
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