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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden met de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekeningen van EU-LISA een 

correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2015, en dat 

zijn transacties wettig en regelmatig zijn; 

2. is tevreden met de verbeteringen op het gebied van begrotingsplanning en -toezicht; merkt 

op dat het uitvoeringspercentage van de begroting zowel voor de vastleggings- als voor de 

betalingskredieten hoger lag dan 99 %; 

3. betreurt het feit dat het agentschap de aanbesteding van niet-operationele 

opleidingsdiensten heeft geoutsourcet naar een derde zonder ervoor te zorgen dat het bij 

het aangaan van dit subcontract optreedt overeenkomstig het Financieel Reglement van de 

Unie; betreurt het feit dat een oproep tot indiening van blijken van belangstelling voor 

deelname aan een onderhandelingsprocedure is gepubliceerd zonder formele machtiging 

van de ordonnateur; neemt kennis van de vaststelling van de Rekenkamer dat het 

agentschap contracten of onderhandelingen aanging met één contractant zonder de 

gevraagde diensten duidelijk te omschrijven, alsmede van het antwoord van het 

agentschap dat dit het gevolg was van externe factoren; erkent dat het agentschap optrad 

overeenkomstig zijn eigen financieel reglement; vraagt het agentschap, gezien de zeer 

hoge geldbedragen waar het bij de ontwikkeling en het onderhoud van de JBZ-systemen 

en de hiermee verband houdende risico's om gaat, evenwel om zijn interne 

controlesysteem verder te ontwikkelen om naleving van het Financieel Reglement van de 

Unie te waarborgen; 

4. is tevreden met de inspanningen om ervoor te zorgen dat de JBZ-systemen aangepast 

blijven aan de veranderende politieke prioriteiten en onvoorziene gebeurtenissen in de 

loop van het jaar; erkent dat het agentschap steeds belangrijker wordt voor de werking van 

de Schengenzone; vraagt het agentschap zijn financiële middelen en personeel van nabij te 

volgen en indien nodig tijdig gemotiveerde verzoeken om aanpassing in te dienen; 

5. betreurt het feit dat in 2015 twee incidenten zijn gemeld van inbreuken met betrekking tot 

gegevens die verband hielden met het interne administratieve proces in het agentschap; is 

verheugd over de versterking van de gegevensbescherming en -beveiliging bij het 

agentschap door middel van aanvullende bewustmakingscursussen, opleidingen voor het 

personeel en de opstelling van beleid en procedures met betrekking tot 

gegevensinbreuken, een actieplan en een werkprogramma; 

6. juicht het toe dat de raad van bestuur in maart 2015 een aantal prestatie-indicatoren voor 

het werk van het agentschap heeft goedgekeurd; is van mening dat deze indicatoren beter 

de effecten en impact moeten weergeven van zijn acties op de veiligheid, migratie, het 

grensbeheer en de grondrechten; kijkt uit naar de resultaten die in 2016 met de toepassing 

van deze indicatoren zijn behaald; verzoekt het agentschap de zichtbaarheid van zijn 

werkzaamheden te verbeteren met behulp van online-platforms. 
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