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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (“Aģentūra”) sniedz būtisku 
ieguldījumu Eiropas drošībā, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus un palīdzot saskaņot 
dalībvalstu tehnoloģiskās spējas ar to vajadzībām; atgādina, ka Aģentūras spēja uzlabot 
esošās informācijas sistēmas un izstrādāt jaunas informācijas sistēmas tika uzlabota ar 
tās jaunajām pilnvarām, kas stājās spēkā 2018. gada decembrī;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; uzsver, ka 2018. gadā 
Aģentūras budžets palielinājās no 79 miljoniem EUR līdz 97 miljoniem EUR 
(pieaugums par 22 %) un tās darbinieku skaits palielinājās no 152 līdz 162 (pieaugums 
par 6 %);

3. pieņem zināšanai Aģentūras ļoti zemo budžeta izpildes līmeni 2018. gadā un to, ka tika 
pārnestas gandrīz 25 % no saistību apropriācijām (49 miljoni EUR) un netika izmantoti 
76 % no maksājumu apropriācijām (74 miljoni EUR); atzīst, ka tas ir noticis tādu 
iemeslu dēļ, ko Aģentūra nevar ietekmēt, proti, dažu tiesību aktu novēlota pieņemšana 
vai stāšanās spēkā; tomēr uzskata, ka būtu bijis jāparedz zemāka absorbcijas spēja, un 
tādēļ aicina Aģentūru un Komisiju turpmāk uzlabot budžeta plānošanu; 

4. uzsver, ka pašreizējā prakse, saskaņā ar kuru Aģentūra var pieņemt darbā tikai tos 
darbiniekus, kas vajadzīgi tiesību akta īstenošanai pēc tam, kad minētais akts ir stājies 
spēkā, ir pārbaudījums Aģentūras pamatkomandas spējām, un tāpēc tas ir saistīts ar 
risku, ka Aģentūra savā ikdienas darbībā varētu neturpināt gūt labus rezultātus; norāda, 
ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; aicina risināt jautājumu par to, ka 
aģentūra, kas ir atbildīga par lielapjoma IT sistēmām Savienībā, ir atkarīga no ārēju 
darbinieku pieņemšanas darbā šajā jomā; tādēļ aicina Komisiju atļaut jau iepriekš 
pieņemt darbā dažus darbiniekus, kuri paredzēti tiesību akta priekšlikumā, lai Aģentūra 
varētu sagatavot darbu, kas nepieciešams minētā tiesību akta īstenošanai;  

5. pieņem zināšanai vairākus trūkumus, kurus Revīzijas palāta konstatējusi saistībā ar 
publiskā iepirkuma noteikumu ievērošanu; pauž nožēlu, ka trūkumi, kas saistīti ar 
pamatlīgumu par “Šengenas Informācijas sistēmas korektīvu uzturēšanu darba kārtībā”, 
izraisīja nepareizus maksājumus 759 000 EUR apmērā; pauž nožēlu par to, ka saistībā 
ar minēto līgumu Revīzijas palāta ir konstatējusi vēl citas nepilnības attiecībā uz 
informācijas kvalitāti, pilnīgumu un konsekvenci; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, 
ka nepareizais maksājums bija nepieciešams, lai izpildītu juridisko pienākumu 
nepārtraukti uzturēt Šengenas Informācijas sistēmu, jo procedūra nākamajam 
pamatlīgumam tika sākta pārāk vēlu; atzinīgi vērtē Aģentūras izveidoto jauno 
organizatorisko struktūru ar mērķi stiprināt spējas, kas nepieciešamas operatīvajai 
plānošanai un tās pamatā esošajam publiskajam iepirkumam, tostarp nodrošinot 
juridisku un tehnisku ieguldījumu, tomēr aicina turpināt centienus nodrošināt atbilstību 
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iepirkuma noteikumiem un precīzāku ziņošanu; 

6. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti saistībā ar Revīzijas palātas iepriekšējo gadu 
ieteikumiem; tomēr konstatē, ka Aģentūra paziņojumus par vakancēm joprojām 
nepublicē Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē; tādēļ aicina Aģentūru 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu vakanču publicēšanu EPSO tīmekļa vietnē; pieņem 
zināšanai, ka ir pabeigta jaunās ēkas būvniecība Strasbūrā; uzsver, ka darbību 
nepārtrauktību vairs neapdraud neliels darbinieku skaits galvenajās darbības nodaļās.


