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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (“Aģentūra”) sniedz būtisku 
ieguldījumu Eiropas drošībā, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus un palīdzot saskaņot 
dalībvalstu tehnoloģiskās spējas ar to vajadzībām;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; uzsver, ka 2018. gadā 
Aģentūras budžets palielinājās no 79 miljoniem EUR līdz 97 miljoniem EUR 
(pieaugums par 22 %) un tās darbinieku skaits palielinājās no 152 līdz 162 (pieaugums 
par 6 %);

3. pieņem zināšanai Aģentūras ļoti zemo budžeta izpildes līmeni 2018. gadā un to, ka tika 
pārnestas gandrīz 25 % no saistību apropriācijām (49 miljoni EUR) un netika izmantoti 
76 % no maksājumu apropriācijām (74 miljoni EUR); atzīst, ka šī situācija ir radusies 
tādu iemeslu dēļ, ko Aģentūra nevar ietekmēt, proti, dažu tiesību aktu novēlota 
pieņemšana vai stāšanās spēkā; tomēr uzskata, ka būtu bijis jāparedz zemāka 
absorbcijas spēja, un tādēļ aicina Aģentūru un Komisiju turpmāk uzlabot budžeta 
plānošanu, tostarp jaunu tiesību aktu sagatavošanas laikā cieši konsultēties ar Aģentūru;

4. uzsver, ka pašreizējā prakse, saskaņā ar kuru Aģentūra var pieņemt darbā tikai tos 
darbiniekus, kas vajadzīgi tiesību akta īstenošanai pēc tam, kad minētais akts ir stājies 
spēkā, ir pārbaudījums Aģentūras pamatkomandas spējām, un tāpēc tas ir saistīts ar 
risku, ka Aģentūra savā ikdienas darbībā varētu neturpināt gūt labus rezultātus; norāda, 
ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos pieņemt darbā ārējus darbiniekus; aicina risināt jautājumu par to, ka 
aģentūra ir atkarīga no ārēju darbinieku pieņemšanas darbā šajā jomā, ņemot vēra to, ka 
tā ir atbildīga par lielapjoma IT sistēmām Savienībā; tādēļ aicina Komisiju atļaut jau 
iepriekš pieņemt darbā dažus darbiniekus, kuri paredzēti tiesību akta priekšlikumā, lai 
Aģentūra varētu sagatavot darbu, kas nepieciešams minētā tiesību akta īstenošanai;

5. atgādina, jo īpaši ņemot vērā to, ka Aģentūra nodarbojas ar sensitīvu datu savstarpēju 
izmantojamību, datu pārvaldības un apstrādes pakalpojumu nozīmi un nepieciešamību 
šos pakalpojumus internalizēt; šajā sakarā uzsver šādu datu aizsardzības un 
konfidencialitātes nozīmi un riskus, kas varētu būt saistīti ar pašreizējo ārējo IT 
pakalpojumu pārvaldības sistēmu;

6. pieņem zināšanai vairākus trūkumus, kurus Revīzijas palāta konstatējusi saistībā ar 
publiskā iepirkuma noteikumu ievērošanu; pauž nožēlu, ka trūkumi, kas saistīti ar 
pamatlīgumu par “Šengenas Informācijas sistēmas korektīvu uzturēšanu darba kārtībā”, 
izraisīja nepareizus maksājumus 759 000 EUR apmērā; pauž nožēlu par to, ka saistībā 
ar minēto līgumu Revīzijas palāta ir konstatējusi vēl citas nepilnības attiecībā uz 
informācijas kvalitāti, pilnīgumu un konsekvenci; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, 
ka nepareizie maksājumi bija nepieciešami, lai izpildītu juridisko pienākumu 
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nepārtraukti uzturēt Šengenas Informācijas sistēmu, jo procedūra nākamajam 
pamatlīgumam kavējās; atzinīgi vērtē Aģentūras izveidoto jauno organizatorisko 
struktūru ar mērķi stiprināt spējas, kas nepieciešamas operatīvajai plānošanai un ar to 
saistītajam publiskajam iepirkumam, tostarp nodrošinot juridisku un tehnisku 
ieguldījumu, tomēr aicina turpināt centienus nodrošināt atbilstību iepirkuma 
noteikumiem un precīzāku ziņošanu; pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, 
ka Aģentūra var apsvērt iespēju izmantot Starptautiskās funkciju punktu lietotāju grupas 
(International Function Point Users Group, IFPUG) metodiku, kas ir standarta 
metodika, lai noteiktu cenu par attīstības darbībām;

7. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti saistībā ar Revīzijas palātas iepriekšējo gadu 
ieteikumiem; tomēr konstatē, ka Aģentūra paziņojumus par vakancēm joprojām 
nepublicē Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē; tādēļ aicina Aģentūru 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu vakanču publicēšanu EPSO tīmekļa vietnē; pieņem 
zināšanai, ka ir pabeigta jaunās ēkas būvniecība Strasbūrā; uzsver, ka darbību 
nepārtrauktību vairs neapdraud neliels darbinieku skaits galvenajās darbības nodaļās;

8. norāda, ka attiecībā uz e-iepirkuma procedūrām Aģentūra atsevišķām procedūrām ir 
ieviesusi e-rēķinu sagatavošanu un iepirkumu elektronisku izsludināšanu, bet joprojām 
tiek ieviesta piedāvājumu elektroniska iesniegšana;

9. uzsver, ka ir svarīgi sniegt ar dzimumu saistītus datus, lai varētu analizēt dzimumu 
līdzsvara attīstību Aģentūras darbinieku vidū un tās pārvaldes struktūrās.



AD\1196309LV.docx 5/6 PE643.084v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 13.1.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

50
5
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, 
Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk 
Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, 
Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno 
Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal 
Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom 
Vandendriessche, Ann Widdecombe, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert 
Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, 
Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Lukas Mandl



PE643.084v02-00 6/6 AD\1196309LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50 +
PPE Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, 

Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš 
Zdechovský

S&D Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

VERTS/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke 
Strik

ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

5 -
ID Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR Robert Roos

NI Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


