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Ændringsforslag 1
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Den Europæiske 
Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA) ("agenturet") yder 
et vigtigt bidrag til et mere sikkert Europa 
ved at levere tjenesteydelser af høj kvalitet 
og bidrage til at tilpasse medlemsstaternes 
teknologiske kapacitet til deres behov; 
minder om, at agenturets kapacitet til 
både at forbedre eksisterende 
informationssystemer og udvikle nye blev 
styrket af dets nye mandat, som trådte i 
kraft i december 2018;

1. understreger, at Den Europæiske 
Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA) ("agenturet") yder 
et vigtigt bidrag til et mere sikkert Europa 
ved at levere tjenesteydelser af høj kvalitet 
og bidrage til at tilpasse medlemsstaternes 
teknologiske kapacitet til deres behov;

Or. en

Ændringsforslag 2
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig agenturets meget lave 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 
25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
anerkender, at dette skyldtes årsager, der 
lå uden for agenturets kontrol, nemlig den 
sene vedtagelse eller ikrafttrædelse af 
visse lovgivningsmæssige retsakter; mener 
imidlertid, at der burde have været taget 

3. noterer sig agenturets meget lave 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 
25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
mener imidlertid, at der bør tages højde for 
den lavere absorptionskapacitet, og 
opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden;
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højde for den lavere absorptionskapacitet, 
og opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig agenturets meget lave 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 
25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
anerkender, at dette skyldtes årsager, der lå 
uden for agenturets kontrol, nemlig den 
sene vedtagelse eller ikrafttrædelse af visse 
lovgivningsmæssige retsakter; mener 
imidlertid, at der burde have været taget 
højde for den lavere absorptionskapacitet, 
og opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden;

3. noterer sig agenturets meget lave 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 
25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
anerkender, at dette skyldtes årsager, der lå 
uden for agenturets kontrol, nemlig den 
sene vedtagelse eller ikrafttrædelse af visse 
lovgivningsmæssige retsakter; mener 
imidlertid, at der burde have været taget 
højde for den lavere absorptionskapacitet, 
og opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden og 
Kommissionen til i høj grad at inddrage 
agenturet i udarbejdelsen af nye retsakter;

Or. en

Ændringsforslag 4
Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig agenturets meget lave 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 

3. noterer sig agenturets 
budgetgennemførelse i 2018, hvor næsten 
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25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
anerkender, at dette skyldtes årsager, der lå 
uden for agenturets kontrol, nemlig den 
sene vedtagelse eller ikrafttrædelse af visse 
lovgivningsmæssige retsakter; mener 
imidlertid, at der burde have været taget 
højde for den lavere absorptionskapacitet, 
og opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden;

25 % (49 mio. EUR) af 
forpligtelsesbevillingerne blev fremført, og 
76 % (74 mio. EUR) af 
betalingsbevillingerne forblev uudnyttede; 
anerkender, at dette skyldtes årsager, der lå 
uden for agenturets kontrol, nemlig den 
sene vedtagelse eller ikrafttrædelse af visse 
lovgivningsmæssige retsakter; mener 
imidlertid, at der burde have været taget 
højde for den lavere absorptionskapacitet, 
og opfordrer derfor agenturet og 
Kommissionen til at forbedre 
budgetplanlægningen i fremtiden, 
herunder ved at inddrage agenturet i 
forbindelse med udarbejdelsen heraf;

Or. en

Ændringsforslag 5
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at den nuværende 
praksis, ifølge hvilken agenturet kun kan 
ansætte det nødvendige personale til 
gennemførelse af en retsakt, når denne 
retsakt er trådt i kraft, stiller store krav til 
agenturets centrale teams håndteringsevne 
og indebærer derfor en risiko for, at 
agenturet forhindres i at opretholde en god 
performance for så vidt angår dets daglige 
aktiviteter; bemærker, at Revisionsretten 
har konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
agenturets afhængighed af ekstern 
rekruttering på dette område adresseres, i 
betragtning af at agenturet er ansvarligt for 
store IT-systemer i Unionen; opfordrer 
derfor Kommissionen til at gøre det muligt 
at fremrykke ansættelsen af nogle af de 
medarbejdere, der skal ansættes, jf. et 
forslag til retsakt, for at give agenturet 

4. understreger, at den nuværende 
praksis, ifølge hvilken agenturet kun kan 
ansætte det nødvendige personale til 
gennemførelse af en retsakt, når denne 
retsakt er trådt i kraft, stiller store krav til 
agenturets centrale teams håndteringsevne 
og indebærer derfor en risiko for, at 
agenturet forhindres i at opretholde en god 
performance for så vidt angår dets daglige 
aktiviteter; bemærker, at Revisionsretten 
har konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
agenturets afhængighed af ekstern 
rekruttering på dette område adresseres, i 
betragtning af at agenturet er ansvarligt for 
store IT-systemer i Unionen; opfordrer 
derfor Kommissionen til at gøre det muligt 
at fremrykke ansættelsen af nogle af de 
medarbejdere, der skal ansættes, jf. et 
forslag til retsakt, for at give agenturet 



PE644.910v01-00 6/9 AM\1194672DA.docx

DA

mulighed for at forberede det arbejde, der 
er nødvendigt for at gennemføre den 
pågældende retsakt;

mulighed for at forberede det arbejde, der 
er nødvendigt for at gennemføre den 
pågældende retsakt; opfordrer 
indtrængende agenturet til at besætte alle 
stillinger med fastansat personale;

Or. en

Ændringsforslag 6
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder navnlig for dette agentur, 
der beskæftiger sig med interoperabilitet 
af følsomme data, om vigtigheden af og 
behovet for at internalisere 
dataindsamlings- og 
databehandlingstjenester; fremhæver i 
denne forbindelse betydningen af 
beskyttelse og fortrolighed af sådanne 
data og de risici, som det nuværende 
system med ekstern IT-serviceforvaltning 
potentielt indebærer;

Or. en

Ændringsforslag 7
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig adskillige svagheder, 
som Revisionsretten har påvist i 
forbindelse med overholdelse af reglerne 
for offentlige udbud; beklager, at fejlene i 
forbindelse med en rammekontrakt om 
ydelse af korrigerende vedligeholdelse af 

5. noterer sig adskillige svagheder, 
som Revisionsretten har påvist i 
forbindelse med overholdelse af reglerne 
for offentlige udbud; beklager, at fejlene i 
forbindelse med en rammekontrakt om 
ydelse af korrigerende vedligeholdelse af 
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Schengeninformationssystemet i 
driftstilstand førte til uregelmæssige 
betalinger på i alt 759 000 EUR; beklager, 
at Revisionsretten konstaterede yderligere 
mangler med hensyn til kvaliteten, 
fuldstændigheden og ensartetheden af 
oplysninger vedrørende den pågældende 
kontrakt; noterer sig agenturets svar om, 
at den uretmæssige betaling var 
nødvendig for, at agenturet kunne 
overholde sin retlige forpligtelse til at 
sikre løbende vedligeholdelse af 
Schengeninformationssystemet, da 
proceduren for den efterfølgende 
rammekontrakt var blevet iværksat med 
forsinkelse; glæder sig over den nye 
organisatoriske struktur, som agenturet har 
indført for at styrke de kapaciteter, der er 
nødvendige for planlægningen af 
operationelle aktiviteter og de 
underliggende udbud, herunder levering af 
juridisk og teknisk input, men opfordrer til, 
at der gøres en yderligere indsats for at 
sikre overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud og en mere nøjagtig rapportering;

Schengeninformationssystemet i 
driftstilstand førte til uregelmæssige 
betalinger på i alt 759 000 EUR; beklager, 
at Revisionsretten konstaterede yderligere 
mangler med hensyn til kvaliteten, 
fuldstændigheden og ensartetheden af 
oplysninger vedrørende den pågældende 
kontrakt; glæder sig over den nye 
organisatoriske struktur, som agenturet har 
indført for at styrke de kapaciteter, der er 
nødvendige for planlægningen af 
operationelle aktiviteter og de 
underliggende udbud, herunder levering af 
juridisk og teknisk input, men opfordrer til, 
at der gøres en yderligere indsats for at 
sikre overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud og en mere nøjagtig rapportering;

Or. en

Ændringsforslag 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig adskillige svagheder, 
som Revisionsretten har påvist i 
forbindelse med overholdelse af reglerne 
for offentlige udbud; beklager, at fejlene i 
forbindelse med en rammekontrakt om 
ydelse af korrigerende vedligeholdelse af 
Schengeninformationssystemet i 
driftstilstand førte til uregelmæssige 
betalinger på i alt 759 000 EUR; beklager, 
at Revisionsretten konstaterede yderligere 
mangler med hensyn til kvaliteten, 

5. noterer sig adskillige svagheder, 
som Revisionsretten har påvist i 
forbindelse med overholdelse af reglerne 
for offentlige udbud; beklager, at fejlene i 
forbindelse med en rammekontrakt om 
ydelse af korrigerende vedligeholdelse af 
Schengeninformationssystemet i 
driftstilstand førte til uregelmæssige 
betalinger på i alt 759 000 EUR; beklager, 
at Revisionsretten konstaterede yderligere 
mangler med hensyn til kvaliteten, 
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fuldstændigheden og ensartetheden af 
oplysninger vedrørende den pågældende 
kontrakt; noterer sig agenturets svar om, at 
den uretmæssige betaling var nødvendig 
for, at agenturet kunne overholde sin 
retlige forpligtelse til at sikre løbende 
vedligeholdelse af 
Schengeninformationssystemet, da 
proceduren for den efterfølgende 
rammekontrakt var blevet iværksat med 
forsinkelse; glæder sig over den nye 
organisatoriske struktur, som agenturet har 
indført for at styrke de kapaciteter, der er 
nødvendige for planlægningen af 
operationelle aktiviteter og de 
underliggende udbud, herunder levering af 
juridisk og teknisk input, men opfordrer til, 
at der gøres en yderligere indsats for at 
sikre overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud og en mere nøjagtig rapportering;

fuldstændigheden og ensartetheden af 
oplysninger vedrørende den pågældende 
kontrakt; noterer sig agenturets svar om, at 
den uretmæssige betaling var nødvendig 
for, at agenturet kunne overholde sin 
retlige forpligtelse til at sikre løbende 
vedligeholdelse af 
Schengeninformationssystemet, da 
proceduren for den efterfølgende 
rammekontrakt var blevet iværksat med 
forsinkelse; glæder sig over den nye 
organisatoriske struktur, som agenturet har 
indført for at styrke de kapaciteter, der er 
nødvendige for planlægningen af 
operationelle aktiviteter og de 
underliggende udbud, herunder levering af 
juridisk og teknisk input, men opfordrer til, 
at der gøres en yderligere indsats for at 
sikre overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud og en mere nøjagtig rapportering; 
noterer sig Revisionsrettens bemærkning 
om, at agenturet kan overveje at anvende 
metoden fra den internationale gruppe af 
brugere af funktionspunkter 
(International Function Point Users 
Group), der er en standardmetode til 
fastsættelse af prisen for 
udviklingsaktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 9
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anerkender, at da agenturet for 
øjeblikket forvalter tre separate, ikke-
integrerede store IT-systemer (SIS II, VIS 
og Eurodac), kan denne situation 
forhindre agenturet i at opnå 
stordriftsfordele og synergier, der ellers 
kunne opnås ved et integreret system;
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Or. en

Ændringsforslag 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker, at agenturet i 
forbindelse med e-indkøbsprocedurerne 
har indført e-invoicing og e-tendering for 
visse procedurer, men at indførelsen af e-
submission stadig er i gang;

Or. en

Ændringsforslag 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger betydningen af at 
levere kønsbaserede data for at kunne 
analysere udviklingen i kønsbalancen 
inden for agenturets personale og dets 
styrende organer.

Or. en


