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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. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi 
sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację 
finansową na dzień 31 grudnia 2017 r., a jej transakcje są legalne i prawidłowe;

2. z zadowoleniem przyjmuje dalszy rozwój wewnętrznych zdolności Agencji w 
odniesieniu do planowania budżetowego i proaktywnego monitorowania wykonania 
budżetu w celu zapewnienia należytego zarządzania zasobami finansowymi Agencji; 
zauważa, że ogólny poziom wykonania zobowiązań i płatności wyniósł 100 %, przy 
zakładanym celu 95 %;

3. ubolewa, że Agencja nie dysponowała zasobami kadrowymi, dzięki którym mogłaby 
wykonywać swoje funkcje operacyjne i horyzontalne bez korzystania z usług 
wykonawców zewnętrznych; wzywa Agencję do kontynuacji wysiłków na rzecz 
zapewnienia utrzymania poziomu zatrudnienia i rozwoju personelu Agencji; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiednio sprostała zwiększonemu 
obciążeniu pracą w 2017 r., pomimo dużej rotacji ekspertów;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty informatyczne zostały wdrożone w 2017 r. 
zgodnie z ustalonymi kalendarzem, kosztami i budżetem; z zadowoleniem przyjmuje
fakt, że Agencja przeprowadziła badanie mające na celu przegląd struktury jej 
przyszłych systemów informatycznych; zwraca jednak uwagę, że z powodu braku 
koniecznych stanowisk w planie zatrudnienia Agencja musiała w szerokim zakresie 
korzystać z usług zewnętrznych wykonawców, za pośrednictwem trzech umów 
ramowych, w celu operacyjnego zarządzania systemami powierzonymi Agencji; 
podkreśla, że nawet jeżeli projekty informatyczne Agencji są pod jej kontrolą, 
outsourcing działań Agencji w tak szerokim zakresie stwarza zagrożenie nadmiernej 
zależności od wykonawców zewnętrznych i nadmiernego polegania na nich; w związku 
z tym zwraca się do Agencji o opracowanie długoterminowej strategii na rzecz 
ograniczenia tego ryzyka; dostrzega obciążenie administracyjne, trudności techniczne 
oraz dodatkowe środki na personel i dodatkowy budżet, jakie wiążą się z przyjęciem 
takiej strategii, ale podkreśla, że ze względu na wrażliwość systemów informatycznych 
Agencji należy unikać nadmiernej zależności od wykonawców zewnętrznych; zwraca 
się do Agencji o przedstawienie Parlamentowi strategii dotyczącej dostawców i 
wykonawców; zwraca się do Agencji o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w 
celu dopilnowania, by wykonawcy mający dostęp do informacji szczególnie 
chronionych dotyczących systemów informatycznych lub danych, które przetwarzają, 
byli prawnie zobowiązani do przestrzegania surowych zasad poufności, a także wzywa 
Agencję do domagania się, by w chwili uzyskiwania dostępu do takich informacji 
wykonawcy posiadali oficjalne krajowe poświadczenia bezpieczeństwa; zwraca się do 
Agencji o dopilnowanie, by jej wykonawcy nie byli związani żadnymi przepisami 
państw trzecich, które to przepisy mogłyby stać w sprzeczności z ustaleniami 
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dotyczącymi poufności ustanowionymi przez Agencję;

5. ubolewa nad niewielką liczbą pracowników w kluczowych działach operacyjnych, a 
także przypomina znaczenie odpowiedniego poziomu zatrudnienia i właściwego 
zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w dziale „Zarządzanie aplikacjami i ich 
obsługa techniczna”; wskazuje również, że w drugiej połowie 2017 r. kierownik tego 
działu zajmował tymczasowo stanowiska szefa departamentu operacji i kierownika 
działu operacji i infrastruktury, a tym samym piastował trzy najwyższe stanowiska 
kierownicze w departamencie operacji; zwraca uwagę, że jest to nie tylko ryzyko z 
punktu widzenia ciągłości działania, ale również nieprawidłowy podział obowiązków, 
co stwarza potencjalne konflikty interesów operacyjnych; zwraca się do Agencji o 
unikanie zbędnego ryzyka operacyjnego ze względu na jej ograniczenia w zakresie 
zasobów ludzkich i zwraca się do niej o bezzwłoczne zajęcie się tymi kwestiami;

6. zauważa, że obecnie Agencja zarządza trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi 
wielkoskalowymi systemami informatycznymi, z których wszystkie przetwarzają dane 
w obszarze polityki UE dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości; zgadza się z Trybunałem, że Agencja powinna, w ścisłym 
porozumieniu z Komisją i państwami członkowskimi, przygotować ocenę kosztów i 
korzyści, która będzie przydatna w dyskusji na temat długoterminowego rozwoju 
Agencji; zwraca uwagę, że rozszerzony niedawno mandat Agencji nie powinien mieć 
negatywnego wpływu na dostępność systemu i bieżące operacje oraz na stabilność i 
bezpieczeństwo funkcjonowania obecnych systemów informatycznych Agencji, które 
muszą pozostać jej najważniejszym priorytetem;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Agencji do uwzględnienia zalecenia 
zawartego w sprawozdaniu Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącym audytu 
mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do procedur udzielania zamówień w eu-
LISA, wydanym w grudniu 2017 r.; podkreśla, że ważne jest, aby Agencja wywiązała 
się z tego zobowiązania.



AD\1173870PL.docx 5/6 PE630.604v02-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 10.1.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

44
3
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



PE630.604v02-00 6/6 AD\1173870PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

44 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

ECR Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert 
Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, 
Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3 -

ECR Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1173870PL.docx

