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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. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer van oordeel is dat de jaarrekening van het 
Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ("het Agentschap") een getrouw beeld geeft 
van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2017, en dat de 
onderliggende ontvangsten en betalingen wettig en regelmatig zijn;

2. is ingenomen met de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het 
Agentschap op het gebied van begrotingsplanning en proactieve monitoring van de 
begrotingsuitvoering om een gezond beheer van zijn financiële middelen te waarborgen; 
neemt er nota van dat het totale uitvoeringspercentage van de vastleggingen en 
betalingskredieten 100 % bedroeg, terwijl de doelstelling 95 % was;

3. betreurt het dat het Agentschap niet beschikte over voldoende personeel om zijn 
operationele en horizontale taken te kunnen vervullen en zijn toevlucht heeft moeten 
nemen tot externe contractanten; dringt er bij het Agentschap op aan zich te blijven 
inspannen voor personeelsbehoud en -ontwikkeling binnen het Agentschap; is 
ingenomen met de manier waarop het Agentschap in 2017 is omgegaan met de 
aanzienlijk toegenomen werklast, ondanks het sterke verloop van deskundig personeel;

4. is ingenomen met het feit dat de IT-projecten in 2017 op tijd en binnen het budget zijn 
uitgevoerd; is ingenomen met de studie die het Agentschap heeft uitgevoerd om een 
overzicht te krijgen van de architectuur van de toekomstige IT-systemen; wijst er echter 
op dat het Agentschap het operationele beheer van de systemen die onder het beheer 
van het Agentschap staan veelvuldig heeft moeten uitbesteden via drie 
kaderovereenkomsten aan externe contractanten, vanwege een tekort aan de nodige 
vaste posten; benadrukt dat zelfs indien de IT-projecten onder controle van het 
Agentschap staan, de mate waarin zijn activiteiten zijn uitbesteed het risico van 
overmatig gebruik en een te grote afhankelijkheid van zijn externe contractanten met 
zich brengt; verzoekt het Agentschap daarom een langetermijnstrategie te ontwikkelen 
om dit risico te beperken; is zich bewust van de algemene beheerskosten, technische 
uitdagingen, extra personeelskosten en de toename van de begrotingsmiddelen die het 
gevolg zijn van de vaststelling van een dergelijke strategie, maar benadrukt dat, gezien 
de gevoeligheid van zijn IT-systemen, een te grote afhankelijkheid van externe 
contractanten moet worden vermeden; verzoekt het Agentschap zijn strategie wat 
betreft leveranciers en contractanten aan het Parlement voor te leggen; verzoekt het 
Agentschap alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat contractanten die 
toegang hebben tot gevoelige informatie over IT-systemen of tot de gegevens die zij 
verwerken, wettelijk gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheidsregels en te eisen dat 
dergelijke contractanten op het moment van de toegang tot die informatie formele 
nationale veiligheidsmachtigingen hebben; verzoekt het Agentschap erop toe te zien dat 
de contractanten niet gebonden zijn door wetgeving van derde landen die hen in conflict 
kan brengen met de vertrouwelijkheidsregelingen van het Agentschap;

5. betreurt het geringe aantal personeelsleden in de belangrijkste operationele eenheden, en 
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wijst nogmaals op het belang van voldoende personeel en adequaat personeelsbeheer, 
met name in de eenheid "Applicatiebeheer en -onderhoud" (AMM); wijst erop dat in de 
tweede helft van 2017 het hoofd van de AMM-eenheid ook de functies van hoofd van 
de operationele afdeling en hoofd van de operationele en infrastructuureenheid 
vervulde, hetgeen betekent dat hij drie van de hoogste managementposten op de 
operationele afdeling combineerde; wijst erop dat dit niet alleen een risico is vanuit het 
oogpunt van bedrijfscontinuïteit, maar ook een gebrekkige scheiding van 
verantwoordelijkheden is, waardoor mogelijke operationele belangenconflicten 
ontstaan; verzoekt het Agentschap onnodige operationele risico's te vermijden vanwege 
de beperkte personele middelen en deze problemen onverwijld aan te pakken;

6. wijst erop dat het Agentschap momenteel drie afzonderlijke, niet-geïntegreerde 
grootschalige IT-systemen beheert die alle drie gegevens verwerken op het 
EU-beleidsterrein vrijheid, veiligheid en recht; is het eens met de Rekenkamer dat het 
Agentschap in nauw overleg met de Commissie en de lidstaten een kosten-batenanalyse 
moet opstellen met het oog op een discussie over zijn langetermijnontwikkeling; wijst 
erop dat de recente verdere uitbreiding van het mandaat van het Agentschap niet ten 
koste mag gaan van de systeembeschikbaarheid, de lopende ontwikkelingen, de 
stabiliteit en de veiligheid van de werking van de huidige systemen van het Agentschap, 
die de eerste prioriteit moeten blijven;

7. is ingenomen met de toezegging van het Agentschap om gevolg te geven aan de 
aanbeveling van de dienst Interne Audit in het in december 2017 uitgebrachte verslag 
getiteld "Audit on the controls over the procurement process in eu-LISA" (Audit van de 
controles van het aanbestedingsproces bij eu-LISA); benadrukt dat het belangrijk is dat 
het Agentschap zijn toezegging gestand doet;
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