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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et eu-LISA raamatupidamise aastaaruanne 

kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle 

tehingud on seaduslikud ja korrektsed; 

2. peab kahetsusväärseks usaldusväärse ja täieliku teabe puudumist IT-süsteemide SIS II, 

VIS ja EURODAC rakendamise kogumaksumuse kohta; märgib, et SIS II maksumus oli 

hinnatust kaheksa korda suurem ja see valmis kavandatust kuus aastat hiljem, kuid 

tunnistab ameti piiratud vastutust selles osas, kuna amet alustas tegevust 2012. aasta 

lõpus; nõuab, et eu-LISA esitaks komisjoni abiga täieliku aruande kõnealuste süsteemide 

rakendamise kogumaksumuse ja tarkvararakenduste arenduse kohta; 

3.  väljendab sügavat muret 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud 

assigneeringute tühistamise kõrge määra (26 %) pärast; väljendab seepärast heameelt selle 

üle, et amet tunnistab vajadust oma eelarve haldamist parandada; rõhutab vajadust 

vähendada tulevikus kulukohustuste ülekandmist eelarves, kuid tõdeb, et mõnel juhul 

võivad ülekandmised olla tingitud tegevuste, hankemenetluste või projektide 

mitmeaastasest iseloomust; palub, et amet parandaks oma eelarve planeerimist ja 

personalijuhtimist, nagu ta seda tegi 2015. aastal (9 %); 

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaarid, mille kohaselt tuleb parandada 

sisekontrollimehhanisme ja eelarve haldamist;  

5.  võtab teadmiseks ameti poolt kontrollikoja kommentaaridele esitatud põhjaliku vastuse ja 

ameti võetud kohustused, mis aitavad kaasa eelarve täitmise tsükli paremale kontrollile; 

6. peab kahetsusväärseks, et amet ei järginud Euroopa Parlamendi eelmise aasta soovitust 

seada sisse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika; nõuab tungivalt, et amet 

selle vea parandaks, avaldaks elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid, nagu nõudis 

parlament eelmisel aastal ja nagu näevad ette komisjoni 2013. aasta detsembris avaldatud 

suunised; nõuab, et amet võtaks vastu ja avaldaks selle poliitika ning ka oma 

tegevdirektori, haldusnõukogu esimehe, haldusnõukogu liikmete ja riiklike ekspertide 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid (huvide konflikti puudumise deklaratsioonide 

asemel); 

7. soovitab, et amet avaldaks oma põhjaliku struktuuri, mis sisaldaks kõigi töötajate nimesid 

ja ametikohti; märgib, et avaldatud on käitumisjuhend, mis hõlmab mõningaid sätteid 

huvide konflikti kohta, ning võtab teadmiseks hiljuti väljatöötatud pettusevastase 

tegevuskava ja strateegia vastuvõtmise; rõhutab vajadust selgete ja siduvate eeskirjade 

järele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise, rikkumisest teatamise menetluse ja nn 

pöördukse efekti valdkonnas; eeldab, et neid eeskirju rakendatakse täielikult 2016. aasta 

juunist, nagu amet on lubanud. 
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