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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει τη σημαντική συνεισφορά του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) («ο Οργανισμός») για μια ασφαλέστερη 
Ευρώπη, καθώς παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και βοηθά να εναρμονιστούν οι 
τεχνολογικές ικανότητες των κρατών μελών με τις ανάγκες τους·

2. επικροτεί το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018, και ότι η δημοσιονομική του κατάσταση στις 
31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· τονίζει το γεγονός ότι το 2018 
αυξήθηκαν ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, αφενός, από 79 σε 97 εκατ. EUR 
(αύξηση κατά 22 %) και το προσωπικό του, αφετέρου, από 152 σε 162 άτομα (αύξηση 
κατά 6 %)·

3. επισημαίνει την πολύ χαμηλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού το 2018, 
δεδομένου ότι σχεδόν 25 % (49 εκατ. EUR) των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 
μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος και 76 % (74 εκατ. EUR) των πιστώσεων πληρωμών 
δεν αξιοποιήθηκαν· αναγνωρίζει ότι τούτο οφείλεται σε αίτια πέραν του ελέγχου του 
Οργανισμού, και ειδικότερα στην καθυστερημένη έγκριση ή έναρξη ισχύος ορισμένων 
νομικών πράξεων· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί η χαμηλότερη 
ικανότητα απορρόφησης, και καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό και την Επιτροπή να 
βελτιώσουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό στο μέλλον, μεταξύ άλλων σε στενή 
διαβούλευση με τον Οργανισμό κατά την προετοιμασία νέων νομικών πράξεων·

4 υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα πρακτική, βάσει της οποίας ο Οργανισμός μπορεί να 
προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης μόνον 
εφόσον τεθεί σε ισχύ η πράξη αυτή, ασκεί πιέσεις στις ικανότητες της βασικής ομάδας 
του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, ενέχει τον κίνδυνο να αδυνατεί ο Οργανισμός να 
διατηρεί καλές επιδόσεις στις καθημερινές του δραστηριότητες· επισημαίνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς 
όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται με καθήκοντα 
παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση του 
Οργανισμού από τις εξωτερικές προσλήψεις στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι είναι 
αρμόδιος για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας στην Ένωση· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την πρόωρη πρόσληψη μέρους του προβλεπόμενου σε 
νομική πράξη προσωπικού, προκειμένου να είναι σε θέση ο Οργανισμός να προβεί στις 
απαιτούμενες προεργασίες για την εφαρμογή της πράξης αυτής·

5. υπενθυμίζει τη σημασία των υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων και 
την ανάγκη να εσωτερικευτούν οι υπηρεσίες αυτές, ειδικότερα δεδομένου ότι ο 
Οργανισμός ασχολείται με τη διαλειτουργικότητα ευαίσθητων δεδομένων· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προστασίας και της εμπιστευτικότητας των εν λόγω 
δεδομένων, καθώς και των δυνητικών κινδύνων που ενέχει το τρέχον σύστημα 
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διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ·

6. λαμβάνει υπό σημείωση διάφορα κενά που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, εξαιτίας των κενών που συνδέονται με σύμβαση-πλαίσιο για την 
παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν», πραγματοποιήθηκαν παράτυπες πληρωμές ύψους 759 000 EUR· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε περαιτέρω ελλείψεις όσον 
αφορά την ποιότητα, την πληρότητα και τη συνέπεια των πληροφοριών που συνδέονται 
με την εν λόγω σύμβαση· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού, ότι 
ήταν αναγκαίες οι παράτυπες πληρωμές, ώστε να συμμορφωθεί με τη νομική του 
υποχρέωση για τη συνεχή διατήρηση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, 
δεδομένου ότι δρομολογήθηκε καθυστερημένα η διαδικασία για τη διάδοχη σύμβαση-
πλαίσιο· επικροτεί τη νέα οργανωτική δομή που εφαρμόζει ο Οργανισμός, με στόχο να 
ενισχύονται οι αναγκαίες ικανότητες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη συναφή 
σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικών και τεχνικών συμβολών, αλλά 
ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν η συμμόρφωση 
με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, αφενός, και η υποβολή ακριβέστερων 
εκθέσεων, αφετέρου· λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη 
μεθοδολογία της International Function Point Users Group (IFPUG), μια τυποποιημένη 
μεθοδολογία για τον καθορισμό της τιμής για τις δραστηριότητες ανάπτυξης·

7. επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου από προηγούμενα έτη· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο Οργανισμός 
εξακολουθεί να μην δημοσιεύει προκηρύξεις θέσεων εργασίας στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· καλεί, ως εκ τούτου, τον 
Οργανισμό να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι δημοσιεύονται προκηρύξεις 
θέσεων εργασίας μέσω του ιστοτόπου της EPSO· επισημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του νέου κτιρίου στο Στρασβούργο· υπογραμμίζει ότι η συνέχιση των 
δραστηριοτήτων δεν απειλείται πλέον από τον μικρό αριθμό υπαλλήλων σε βασικές 
επιχειρησιακές μονάδες·

8. επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, 
ο Οργανισμός εισήγαγε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγωγή της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών·

9. τονίζει τη σημασία της παροχής δεδομένων με βάση το φύλο, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η ανάλυση της εξέλιξης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στο προσωπικό του Οργανισμού και στα διοικητικά του όργανα.
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