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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az EU-LISA éves beszámolója híven 

tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek 

jogszerűek és szabályszerűek voltak; 

2. üdvözli a költségvetés-tervezés és -ellenőrzés javulását; megjegyzi, hogy a költségvetés 

végrehajtási aránya meghaladta a 99%-ot mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 

előirányzatoknál; 

3. sajnálja, hogy az ügynökség anélkül szervezte ki a nem működési képzési szolgáltatások 

közbeszerzését harmadik félnek, hogy biztosította volna, hogy az megfeleljen az Unió 

költségvetési rendeletének e szerződés keretében; sajnálja, hogy a tárgyalásos eljáráson 

való részvétel szándékának kifejezésére irányuló felhívásra az engedélyezésre jogosult 

tisztviselő hivatalos felhatalmazása nélkül került sor; tudomásul veszi a Számvevőszék 

azon megállapítását, hogy az ügynökség egyetlen vállalkozóval kötött szerződéses 

megállapodást, illetve folytatott tárgyalásokat úgy, hogy nem határozta meg pontosan a 

kért szolgáltatásokat, valamint az ügynökség azon válaszát, hogy ez külső tényezőkből 

adódott; elismeri, hogy az ügynökség saját pénzügyi szabályaival összhangban járt el; kéri 

azonban, hogy a bel- és igazságügyi rendszerek fejlesztésével és karbantartásával járó 

nagyon magas pénzösszegekre és a hozzájuk kapcsolódó kockázatokra való tekintettel az 

ügynökség fejlessze tovább belső ellenőrzési rendszerét, hogy biztosítsa az Unió 

költségvetési rendeletének való megfelelést; 

4. üdvözli azokat az erőfeszítéseket, amelyek a bel- és igazságügyi rendszereknek a változó 

elsődleges politikai célokhoz és az év során bekövetkező váratlan eseményekhez való 

igazítására irányulnak; elismeri az ügynökség növekvő jelentőségét a schengeni térség 

működésének biztosítása terén; felhívja az ügynökséget, hogy kísérje szoros figyelemmel 

pénzügyi és emberi erőforrásait, és szükség esetén megfelelő időben nyújtson be 

indoklással ellátott kiigazítási kérelmeket; 

5. sajnálja, hogy 2015-ben az ügynökség belső igazgatási folyamatával kapcsolatban két 

olyan eseményt jelentettek, amikor az adatvédelmi szabályok megsértésére került sor; 

üdvözli az adatvédelem és az adatbiztonság erősítését az ügynökségnél további 

tájékoztatók, a személyzetnek szóló képzések és az adatvédelmi politika és eljárások, 

cselekvési terv és munkaprogram elkészítése révén; 

6. üdvözli, hogy az igazgatótanács 2015. márciusban teljesítménymutatókat fogadott el az 

ügynökség munkájának értékelésére; úgy véli, hogy e teljesítménymutatóknak jobban 

kellene tükrözniük az ügynökség fellépései által a biztonságra, a migrációra, a 

határigazgatásra és az alapvető jogokra gyakorolt hatásokat; várja az e mutatók 

alkalmazásából származó eredményeket a 2016-os év vonatkozásában; felhívja az 

ügynökséget, hogy javítsa munkája láthatóságát online platformokon keresztül. 
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