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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, 

że roczne sprawozdanie finansowe EU-LISA rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową 

na dzień 31 grudnia 2014 r., i że jej transakcje są legalne i prawidłowe; 

2. ubolewa z powodu braku wiarygodnych i kompletnych informacji na temat całkowitych 

kosztów wdrożenia systemów IT: SIS II, VIS oraz EURODAC; zauważa, że koszt SIS II 

ośmiokrotnie przewyższył ten pierwotnie szacowany, a jego realizacja opóźniła się o 6 lat, 

jednocześnie dostrzegając ograniczoną odpowiedzialność Agencji w tej kwestii ze 

względu na rozpoczęcie jej działalności z końcem 2012 r.; domaga się od EU-LISA, przy 

wsparciu ze strony Komisji, pełnego sprawozdania dotyczącego całkowitych kosztów 

wdrożenia i opracowania oprogramowania; 

3.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu dużego (26%) wskaźnika anulowania 

zaciągniętych zobowiązań przeniesionych w 2014 r.; wyraża zatem zadowolenie w 

związku z faktem, iż Agencja przyznała, że zarządzanie budżetem musi ulec poprawie; 

podkreśla, że w przyszłości należy ograniczyć przeniesienia zobowiązań w budżecie, 

jednocześnie uznając, że w niektórych przypadkach przeniesienia mogą wynikać z 

wieloletniego charakteru prowadzonych działań, postępowań o udzielenie zamówienia lub 

projektów; wzywa Agencję do dalszego usprawnienia planowania budżetu i zarządzania 

zasobami ludzkimi, tak jak miało to miejsce w 2015 r. (9%); 

4. przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące konieczności 

ulepszenia kontroli wewnętrznych i zarządzania budżetowego;  

5. zwraca uwagę na wyczerpującą odpowiedź udzieloną przez Agencję w odpowiedzi na 

uwagi Trybunału Obrachunkowego oraz na podjęte zobowiązania, które przyczynią się do 

poprawy kontroli cyklu wykonania budżetu; 

6. ubolewa, że Agencja nie zastosowała się do zeszłorocznego zalecenia Parlamentu, by 

przyjąć strategię zapobiegania konfliktów interesów i zarządzania nimi; wzywa Agencję 

do naprawienia tej sytuacji i do opublikowania życiorysów oraz deklaracji o braku 

konfliktu interesów, do czego wzywał ją w zeszłym roku Parlament, i zgodnie z 

wytycznymi opublikowanymi przez Komisję w grudniu 2013 r.; wzywa Agencję do 

przyjęcia i opublikowania tej strategii, a także życiorysów i deklaracji o konflikcie 

interesów (zamiast deklaracji o braku konfliktu interesów) dyrektora Agencji, dyrektora 

oraz członków zarządu i ekspertów krajowych; 

7. zaleca Agencji, aby opublikowała kompleksowy schemat organizacyjny zawierający 

nazwiska i funkcje wszystkich jej pracowników; odnotowuje opublikowanie kodeksu 

postępowania zawierającego niektóre przepisy dotyczące konfliktu interesów, jak również 

przyjęcie ostatniego planu działania i strategii w zakresie zwalczania nadużyć 

finansowych; podkreśla potrzebę jasnych i wiążących przepisów wewnętrznych w 

zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, procedur informowania o 
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nieprawidłowościach oraz dotyczących przypadków tzw. „drzwi obrotowych”; oczekuje 

na pełne wdrożenie tych przepisów do czerwca 2016 r., zgodnie z oświadczeniami 

Agencji; 
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