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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen z zaključki Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi agencije EU-

LISA pošteno predstavljajo njeno finančno stanje na dan 31. decembra 2014 ter da so 

transakcije zakonite in pravilne; 

2. obžaluje, da ni zanesljivih in popolnih informacij o skupnih stroških izvajanja 

informacijskih sistemov SIS II, VIS in EURODAC; ugotavlja, da so stroški za sistem SIS 

II znašali osemkrat toliko, kot je bilo sprva predvideno, delovati pa je začel s šestletno 

zamudo, vendar priznava, da je agencija le delno odgovorna za to, saj je začela delovati 

konec leta 2012; poziva agencijo EU-LISA, naj s pomočjo Komisije pripravi popolno 

poročilo o skupnih stroških izvajanja in razvoja programske opreme; 

3.  je izjemno zaskrbljen zaradi visoke stopnje preklica (26 %) odobrenih sredstev, za katera 

so bila prevzete obveznosti in so bila prenesena v leto 2014; vendar pozdravlja, da je 

agencija priznala, da mora izboljšati svoje proračunsko upravljanje; pooudarja, da je treba 

v prihodnje zmanjšati prenos sredstev za obveznosti v naslednje leto, vendar priznava, da 

utegne v nekaterih primerih priti do prenosov zaradi večletnega značaja dejavnosti, javnih 

razpisov ali projektov; poziva agencijo, naj še naprej izboljšuje proračunsko načrtovanje 

in upravljanje človeških virov, kakor je to že počela v letu 2015 (9 %); 

4. je seznanjen s pripombami Računskega sodišča glede izboljšav, ki so potrebne na 

področju notranjih kontrol in proračunskega upravljanja.  

5. je seznanjen z obsežnim odgovorom, ki ga je podala agencija na pripombe Računskega 

sodišča, in z zavezami, ki bodo prispevale k izboljšani kontroli cikla izvrševanja 

proračuna. 

6. obžaluje, da agencija ni upoštevala lanskih priporočil Parlamenta in uvedla politike za 

preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj to stori ter objavi 

življenjepise in izjave o interesih v skladu z lanskim pozivom Parlamenta in smernicami, 

ki jih je decembra 2013 objavila Komisija; zahteva, da agencija sprejme in objavi te 

politike, pa tudi življenjepise ter izjave o interesih (namesto izjav o odsotnosti navzkrižja 

interesov) svojega direktorja, predsednika upravnega odbora, članov upravnega odbora in 

nacionalnih strokovnjakov; 

7. priporoča agenciji, naj objavi izčrpno organizacijsko shemo z imeni in funkcijami 

celotnega osebja; je seznanjen z objavo kodeksa ravnanja z nekaj določbami o navzkrižju 

interesov ter s sprejetjem nedavnega akcijskega načrta in strategije za preprečevanje 

goljufij; poudarja, da agencija potrebuje jasna in zavezujoča interna pravila za obravnavo 

in preprečevanje navzkrižja interesov ter postopke za prijavljanje nepravilnosti in 

preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju; pričakuje, da se 

bodo navedena pravila začela do junija 2016 v celoti izvajati, kot je navedla agencija; 
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