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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие (eu-LISA) („Агенцията“) предлага важен принос за една 
по-безопасна Европа чрез предоставяне на висококачествени услуги и 
подпомагане на привеждането на технологичните способности на държавите 
членки в съответствие с техните потребности; припомня, че капацитетът на 
Агенцията за подобряване на съществуващите информационни системи и за 
разработване на нови беше подобрен чрез новия ѝ мандат, който влезе в сила през 
декември 2018 г.;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година, за законосъобразни 
и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото ѝ състояние към 
31 декември 2018 г. за вярно представено; подчертава, че през 2018 г. бюджетът 
на Агенцията се е увеличил от 79 милиона евро на 97 милиона евро (увеличение с 
22%), а броят на служителите от 152 на 162 (увеличение с 6%);

3. отбелязва, че през 2018 г. изпълнението на бюджета на Агенцията е много слабо, 
като почти 25% (49 милиона евро) от бюджетните кредити за поети задължения са 
пренесени, а 76% (74 милиона евро) от бюджетните кредити за плащания не са 
усвоени; отчита, че това се дължи на причини извън контрола на Агенцията, а 
именно късното приемане или влизане в сила на някои законодателни актове; 
счита обаче, че по-слабият капацитет за усвояване е трябвало да бъде очакван, и 
поради това призовава Агенцията и Комисията в бъдеще да подобрят бюджетното 
планиране; 

4. подчертава, че настоящата практика, според която Агенцията може да назначава 
необходимия персонал за прилагането на даден правен акт едва след като този акт 
влезе в сила, представлява натиск върху капацитета на основния екип на 
Агенцията и следователно носи риск да възпрепятства Агенцията да поддържа 
добри резултати в ежедневните си дейности; отбелязва, че Палатата е установила 
хоризонтална тенденция сред агенциите, а именно използването на външен 
персонал, наеман за предоставяне на консултантски услуги в областта на 
информационните технологии; призовава да се обърне внимание на зависимостта 
на Агенцията – като агенцията, отговорна за широкомащабните информационни 
системи в Съюза – от наемането на външен персонал в тази област; поради това 
призовава Комисията да позволи концентриране в началото на периода на някои 
от служителите, предвидени в дадено предложение за правен акт, за да се даде 
възможност на Агенцията да подготви работата, необходима за прилагането на 
този правен акт; 

5. отбелязва наличието на редица недостатъци, установени от Палатата във връзка 
със спазването на правилата за възлагане на обществени поръчки; изразява 
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съжаление, че недостатъците, свързани с един рамков договор за предоставяне на 
„коригираща поддръжка на функционирането на Шенгенската информационна 
система“, са довели до нередовни плащания в размер на 759 000 EUR; изразява 
съжаление, че Палатата е установила допълнителни недостатъци по отношение на 
качеството, пълнотата и последователността на информацията, свързана с този 
договор; отбелязва отговора на Агенцията, че нередовните плащания са били 
необходими, за да се спази правното ѝ задължение за непрекъснато поддържане 
на Шенгенската информационна система, тъй като процедурата за сключване на 
рамковия договор е започнала твърде късно; приветства новата организационна 
структура, въведена от Агенцията за укрепване на способностите, необходими за 
оперативно планиране и свързаните обществени поръчки, включително 
предоставянето на правна и техническа информация, но призовава за 
допълнителни усилия, за да се гарантира спазване на правилата за възлагане на 
обществени поръчки и по-точно докладване; 

6. приветства постигнатия напредък по отношение на препоръките на Палатата от 
предходните години; въпреки това отбелязва, че Агенцията все още не публикува 
обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за 
подбор на персонал (EPSO); поради това призовава Агенцията да предприеме 
мерки, за да гарантира публикуването на свободните работни места чрез уебсайта 
на EPSO; отбелязва, че е приключило изграждането на новата сграда в Страсбург; 
подчертава, че непрекъснатостта на операциите вече не е застрашена от малкия 
брой служители в ключови оперативни звена.


