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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 
(“het Agentschap”) een belangrijke bijdrage levert aan een veiliger Europa door het 
aanbieden van hoogwaardige diensten en door het helpen afstemmen van de 
technologische capaciteiten van de lidstaten op hun behoeften; herinnert eraan dat de 
capaciteit van het Agentschap om zowel de bestaande informatiesystemen te verbeteren 
als nieuwe te ontwikkelen is uitgebreid door zijn nieuwe mandaat, dat in december 2018 
in werking is getreden;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 op 
alle materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Agentschap op 31 december 2018 correct is weergegeven; benadrukt dat de begroting 
van het Agentschap in 2018 is gestegen van 79 miljoen EUR tot 97 miljoen EUR (een 
stijging van 22 %) en zijn personeelsbestand van 152 tot 162 (een stijging van 6 %);

3. merkt op dat de begrotingsuitvoering in 2018 zeer laag was, met bijna 25 % 
(49 miljoen EUR) aan overgedragen vastleggingskredieten en 76 % (74 miljoen EUR) 
aan ongebruikte betalingskredieten; erkent dat dit te wijten was aan redenen die buiten 
de macht van het Agentschap lagen, namelijk de late goedkeuring of inwerkingtreding 
van bepaalde wetgevingshandelingen; is echter van mening dat de lagere 
absorptiecapaciteit voorzien had moeten worden en verzoekt het Agentschap en de 
Commissie daarom om de begrotingsplanning in de toekomst te verbeteren; 

4 benadrukt dat de huidige praktijk, d.w.z. dat het Agentschap het nodige personeel voor 
de uitvoering van een rechtshandeling pas kan aanwerven zodra die rechtshandeling van 
kracht is, de capaciteiten van het kernteam van het Agentschap op de proef stelt en 
daardoor het risico met zich meebrengt dat het Agentschap niet in staat is om in zijn 
dagelijkse activiteiten een goede prestatie te leveren; merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend heeft vastgesteld bij de agentschappen met betrekking tot het gebruik 
van extern personeel dat voor adviesfuncties op het gebied van IT is ingehuurd; dringt 
erop aan dat de afhankelijkheid van het Agentschap van externe rekrutering moet 
worden aangepakt, aangezien het Agentschap in de Unie de verantwoordelijke voor 
grootschalige IT-systemen is; dringt er daarom bij de Commissie op aan de aanname 
van sommige van de personeelsleden, die wordt voorzien in een voorstel voor een 
rechtshandeling, te vervroegen zodat het Agentschap in staat is om de werkzaamheden 
voor te bereiden die nodig zijn voor de uitvoering van die rechtshandeling;

5. neemt kennis van de verschillende tekortkomingen die de Rekenkamer heeft vastgesteld 
met betrekking tot de naleving van de regels voor openbare aanbestedingen; betreurt dat 
de tekortkomingen in verband met een kadercontract voor het verrichten van 
“gebruiksklaar corrigerend onderhoud van het Schengeninformatiesysteem” tot 
onregelmatige betalingen van in totaal 759 000 EUR hebben geleid; betreurt dat de 
Rekenkamer verdere tekortkomingen heeft vastgesteld in de kwaliteit, volledigheid en 
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consistentie van de informatie met betrekking tot dat contract; neemt kennis van het 
antwoord van het Agentschap dat de onregelmatige betaling noodzakelijk was om te 
voldoen aan zijn wettelijke verplichting het Schengeninformatiesysteem onafgebroken 
in stand te houden, aangezien de procedure voor de opvolger van het kadercontract te 
laat werd opgestart; is ingenomen met de nieuwe organisatiestructuur die het 
Agentschap heeft ingevoerd ter versterking van de capaciteiten die nodig zijn voor de 
operationele planning en de daaraan ten grondslag liggende aanbestedingen, met 
inbegrip van de verstrekking van juridische en technische inbreng, maar dringt aan op 
verdere inspanningen om te zorgen voor de naleving van aanbestedingsregels en voor 
een nauwkeurigere verslaglegging; 

6. is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de aanbevelingen 
van de Rekenkamer van voorgaande jaren; merkt echter op dat het Agentschap zijn 
vacatures nog steeds niet publiceert op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO); verzoekt het Agentschap daarom om stappen te ondernemen 
om ervoor te zorgen dat vacatures openbaar gemaakt worden via de website van het 
EPSO; merkt op dat de bouw van het nieuwe gebouw in Straatsburg voltooid is; 
benadrukt dat het geringe aantal personeelsleden in essentiële operationele eenheden 
niet langer een risico vormt voor de continuïteit van de werkzaamheden.


