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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Aģentūras 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 
(turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2017. gada 
31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2. atzinīgi vērtē Aģentūras iekšējo budžeta plānošanas un proaktīvas budžeta izpildes 
uzraudzības spēju tālāku attīstīšanu, lai nodrošinātu Aģentūras finanšu resursu pareizu 
pārvaldību; norāda, ka kopējais saistību un maksājumu izpildes līmenis bija 100 %, 
mērķim esot 95 %;

3. pauž nožēlu par to, ka Aģentūrai trūka nepieciešamo cilvēkresursu, lai tā savas 
operatīvās un horizontālās funkcijas varētu pildīt, neizmantojot ārējos līgumslēdzējus; 
aicina Aģentūru turpināt centienus Aģentūrā nodrošināt personāla piesaistīšanu un 
attīstību; atzinīgi vērtē veidu, kādā Aģentūra, neraugoties uz lielo speciālistu mainību, 
2017. gadā paveica ievērojami augušo darba apjomu;

4. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā IT projekti tika īstenoti laikus un iekļaujoties izmaksās 
un budžetā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir veikusi pētījumu, lai gūtu pārskatu par savu 
turpmāko IT sistēmu struktūru; tomēr norāda, ka nepieciešamo štata vietu trūkuma dēļ 
Aģentūrai, īstenojot tai uzticēto sistēmu darbības pārvaldību, nācās plaši izmantot ārējo 
līgumslēdzēju pakalpojumus, balstoties uz trijiem pamatlīgumiem; uzsver —
neraugoties uz to, ka Aģentūras IT projekti atrodas tās kontrolē, tik lielas darba daļas 
uzticēšana ārpakalpojumu sniedzējiem rada risku pārāk paļauties uz ārējiem 
līgumslēdzējiem un kļūt pārāk atkarīgai no tiem; tādēļ prasa Aģentūrai izstrādāt 
ilgtermiņa stratēģiju šā riska mazināšanai; atzīst, ka šādas stratēģijas pieņemšana ir 
saistīta ar administratīvo ieguldījumu, tehniskām grūtībām, papildu personāla izmaksām 
un lielākām budžeta vajadzībām, taču uzsver, ka, ņemot vērā, cik sensitīvas ir 
Aģentūras IT sistēmas, būtu jācenšas nepieļaut pārmērīgu atkarību no ārējiem 
līgumslēdzējiem; prasa Aģentūrai iepazīstināt Parlamentu ar tās piegādātāju un 
līgumslēdzēju stratēģiju; prasa Aģentūrai veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzējiem, kuriem ir piekļuve sensitīvai informācijai par IT 
sistēmām vai datiem, kas tajās tiek apstrādāti, ir juridiski saistoši jāievēro stingri 
konfidencialitātes noteikumi, un pieprasīt, lai šādiem līgumslēdzējiem laikā, kad viņiem 
ir piekļuve šādai informācijai, būtu oficiāla valsts drošības pielaide; prasa, lai Aģentūra 
nodrošinātu, ka tās līgumslēdzējiem nav saistoši trešo valstu tiesību akti, kas varētu 
radīt tiem konfliktu ar Aģentūras izveidoto konfidencialitātes režīmu;

5. pauž nožēlu par nelielo darbinieku skaitu galvenajās pamatdarbības nodaļās un 
atgādina, ka svarīga nozīme ir pienācīgam darbinieku daudzumam un atbilstošai 
cilvēkresursu pārvaldībai, īpaši Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas (AMM) 
nodaļā; turklāt norāda, ka 2017. gada otrajā pusē AMM nodaļas vadītājs pagaidu kārtā 
ieņēma arī Pamatdarbību departamenta vadītāja un Pamatdarbību un infrastruktūras 
nodaļas vadītāja amatu, tādējādi apvienojot trīs augstus vadošos amatus Pamatdarbību 
departamentā; norāda, ka tas ir ne vien risks no darbības nepārtrauktības viedokļa, bet 



PE630.604v02-00 4/6 AD\1173870LV.docx

LV

arī neatbilstīgs pienākumu nošķīrums, kas var radīt potenciālus darbības interešu 
konfliktus; prasa, lai Aģentūra neuzņemtos nevajadzīgus operacionālos riskus trūkstošo 
cilvēkresursu dēļ, un prasa tai nekavējoties risināt šos jautājumus;

6. norāda, ka Aģentūra patlaban pārvalda trīs atsevišķas, neintegrētas lielapjoma 
IT sistēmas, kas visas paredzētas datiem, kuri attiecas uz Savienības brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas politiku; ir vienisprātis ar Revīzijas palātu, ka Aģentūrai, cieši 
apspriežoties ar Komisiju un dalībvalstīm, būtu jāsagatavo izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas pamatotu diskusiju par tās attīstību ilgtermiņā; norāda, ka nesenā Aģentūras 
pilnvaru paplašināšana nedrīkstētu negatīvi ietekmēt sistēmu pieejamību, kā arī 
notiekošos procesus un Aģentūras pašreizējo IT sistēmu darbības stabilitāti un drošību, 
kam arī turpmāk jābūt tās galvenajai prioritātei;

7. atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos sekot Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumam, kas 
iekļauts 2017. gada decembrī klajā nākušajā ziņojumā par eu-LISA iepirkuma procesa 
kontroles revīziju; uzsver, ka ir svarīgi, lai Aģentūra pildītu šo apņemšanos.
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