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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka eu-LISA (turpmāk “Aģentūra”) gada 

pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un ka tās darījumi 

ir likumīgi un pareizi; 

2. pauž nožēlu par to, ka nav sniegta ticama un pilnīga informācija par IT sistēmu SIS II, VIS 

un Eurodac kopējām īstenošanas izmaksām; norāda, ka SIS II izmaksas bija 8 reizes 

lielākas par plānotajām un ka tās pabeigšana aizkavējās par 6 gadiem, vienlaikus atzīstot 

Aģentūras ierobežoto atbildību šajā jautājumā, jo tā sāka darboties 2012. gada beigās; 

prasa eu-LISA ar Komisijas palīdzību iesniegt izsmeļošu ziņojumu par minēto sistēmu 

kopējām īstenošanas izmaksām un lietojumprogrammu izstrādi; 

3.  pauž dziļas bažas par to apropriāciju augsto atcelšanas īpatsvaru (26 %), par kurām bija 

uzņemtas saistības un kuras bija pārnestas uz 2014. gadu; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 

Aģentūra ir atzinusi, ka ir jāuzlabo tās budžeta pārvaldība; uzsver nepieciešamību nākotnē 

samazināt saistību pārnešanu budžetā, tomēr atzīst, ka dažos gadījumos pārnestās 

apropriācijas varētu būt saistītas ar darbību, iepirkuma procedūru vai projektu daudzgadu 

raksturu; aicina Aģentūru turpināt uzlabot budžeta plānošanu un cilvēkresursu pārvaldību, 

kā tā to darīja 2015. gadā (9 %); 

4. pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentārus par uzlabojumiem, kas jāveic attiecībā uz 

iekšējām pārbaudēm un budžeta pārvaldību;  

5. pieņem zināšanai izsmeļošo atbildi, ko Aģentūra sniedza saistībā ar Revīzijas palātas 

komentāriem, un dotos solījumus, kas palīdzēs panākt, ka budžeta izpildes cikls tiek labāk 

pārbaudīts; 

6. pauž nožēlu, ka Aģentūra nav izpildījusi Parlamenta iepriekšējā gada ieteikumu ieviest 

interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku; mudina Aģentūru to izdarīt un 

saskaņā ar Komisijas 2013. gada decembrī publicētajām pamatnostādnēm publicēt dzīves 

aprakstus (CV) un interešu deklarācijas, kā Parlaments to prasīja pagājušajā gadā; prasa, 

lai Aģentūra publiskotu šo politiku, kā arī direktora, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu 

un nacionālo ekspertu CV un interešu deklarācijas (nevis deklarācijas par interešu 

konflikta neesamību); 

7. iesaka Aģentūrai publicēt visaptverošu struktūrshēmu ar visu darbinieku vārdiem un 

amatiem; norāda, ka ir publicēts rīcības kodekss ar dažiem noteikumiem par interešu 

konfliktu, kā arī nesen ir pieņemts rīcības plāns un krāpšanas novēršanas stratēģija; 

uzsver, ka ir nepieciešami skaidri un saistoši iekšējie noteikumi par interešu konfliktu 

novēršanu un pārvaldību, trauksmes celšanas procedūrām un virpuļdurvju efektu; sagaida, 

ka šie noteikumi tiks pilnībā īstenoti līdz 2016. gada jūnijam, kā Aģentūra to norādījusi. 
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