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Módosítás 1
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 
(az ügynökség) jelentős mértékben 
hozzájárul a biztonságosabb Európához 
azáltal, hogy magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt és segít 
összehangolni a tagállamok technológiai 
képességeit szükségleteikkel; emlékeztet 
arra, hogy a 2018 decemberében hatályba 
lépett új megbízatása megerősítette az 
ügynökség arra irányuló képességét, hogy 
javítsa a meglévő információs 
rendszereket és újakat fejlesszen ki;

1. hangsúlyozza, hogy a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 
(az ügynökség) jelentős mértékben 
hozzájárul a biztonságosabb Európához 
azáltal, hogy magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt és segít 
összehangolni a tagállamok technológiai 
képességeit szükségleteikkel;

Or. en

Módosítás 2
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az ügynökség 
költségvetésének végrehajtási aránya 2018-
ban nagyon alacsony volt: az átvitt 
kötelezettségvállalási előirányzatok közel 
25%-át (49 millió EUR) és a kifizetési 
előirányzatok 76%-át (74 millió EUR) nem 
használta fel; tudomásul veszi, hogy ez az 
ügynökségen kívül álló okoknak, 
nevezetesen bizonyos jogalkotási aktusok 

3. megjegyzi, hogy az ügynökség 
költségvetésének végrehajtási aránya 2018-
ban nagyon alacsony volt: az átvitt 
kötelezettségvállalási előirányzatok közel 
25%-át (49 millió EUR) és a kifizetési 
előirányzatok 76%-át (74 millió EUR) nem 
használta fel; úgy véli azonban, hogy az 
alacsonyabb abszorpciós képességet előre 
kell jelezni, és ezért felhívja az 
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késedelmes elfogadásának vagy 
hatálybalépésének tudható be; úgy véli 
azonban, hogy az alacsonyabb abszorpciós 
képességet előre kellett volna jelezni, és 
ezért felhívja az ügynökséget és a 
Bizottságot, hogy a jövőben javítsák a 
költségvetési tervezést;

ügynökséget és a Bizottságot, hogy a 
jövőben javítsák a költségvetési tervezést;

Or. en

Módosítás 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az ügynökség 
költségvetésének végrehajtási aránya 2018-
ban nagyon alacsony volt: az átvitt 
kötelezettségvállalási előirányzatok közel 
25 %-át (49 millió EUR) és a kifizetési 
előirányzatok 76 %-át (74 millió EUR) 
nem használta fel; tudomásul veszi, hogy 
ez az ügynökségen kívül álló okoknak, 
nevezetesen bizonyos jogalkotási aktusok 
késedelmes elfogadásának vagy 
hatálybalépésének tudható be; úgy véli 
azonban, hogy az alacsonyabb abszorpciós 
képességet előre kellett volna jelezni, és 
ezért felhívja az ügynökséget és a 
Bizottságot, hogy a jövőben javítsák a 
költségvetési tervezést;

3. megjegyzi, hogy az ügynökség 
költségvetésének végrehajtási aránya 2018-
ban nagyon alacsony volt: az átvitt 
kötelezettségvállalási előirányzatok közel 
25%-át (49 millió EUR) és a kifizetési 
előirányzatok 76%-át (74 millió EUR) nem 
használta fel; tudomásul veszi, hogy ez az 
ügynökségen kívül álló okoknak, 
nevezetesen bizonyos jogalkotási aktusok 
késedelmes elfogadásának vagy 
hatálybalépésének tudható be; úgy véli 
azonban, hogy az alacsonyabb abszorpciós 
képességet előre kellett volna jelezni, és 
ezért felhívja az ügynökséget és a 
Bizottságot, hogy a jövőben javítsák a 
költségvetési tervezést, valamint felhívja a 
Bizottságot, hogy vonja be jobban az 
ügynökséget az új jogalkotási aktusok 
előkészítésébe;

Or. en

Módosítás 4
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az ügynökség 
költségvetésének végrehajtási aránya 
2018-ban nagyon alacsony volt: az átvitt 
kötelezettségvállalási előirányzatok közel 
25%-át (49 millió EUR) és a kifizetési 
előirányzatok 76%-át (74 millió EUR) nem 
használta fel; tudomásul veszi, hogy ez az 
ügynökségen kívül álló okoknak, 
nevezetesen bizonyos jogalkotási aktusok 
késedelmes elfogadásának vagy 
hatálybalépésének tudható be; úgy véli 
azonban, hogy az alacsonyabb abszorpciós 
képességet előre kellett volna jelezni, és 
ezért felhívja az ügynökséget és a 
Bizottságot, hogy a jövőben javítsák a 
költségvetési tervezést;

3. tudomásul veszi az ügynökség 
költségvetésének 2018-as végrehajtási 
arányát: az átvitt kötelezettségvállalási 
előirányzatok közel 25%-át (49 millió 
EUR) és a kifizetési előirányzatok 76%-át 
(74 millió EUR) nem használta fel; 
tudomásul veszi, hogy ez az ügynökségen 
kívül álló okoknak, nevezetesen bizonyos 
jogalkotási aktusok késedelmes 
elfogadásának vagy hatálybalépésének 
tudható be; úgy véli azonban, hogy az 
alacsonyabb abszorpciós képességet előre 
kellett volna jelezni, és ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy a jövőben javítsa a 
költségvetési tervezést, többek között az 
ügynökség bevonásával a vonatkozó 
előkészítések során;

Or. en

Módosítás 5
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Clare Daly

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az a jelenlegi 
gyakorlat, amely szerint az ügynökség csak 
akkor vehet fel személyzetet egy jogi aktus 
végrehajtásához, ha a jogi aktus hatályban 
van, jelentősen próbára teszi az ügynökség 
állandó munkatársainak képességeit, és 
ezért azzal a kockázattal jár, hogy 
megakadályozza, hogy az ügynökség 
továbbra is jó teljesítményt nyújtson napi 
tevékenységei során; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; felszólít arra, hogy 
kezeljék az ügynökségnek mint az Unió 

4. hangsúlyozza, hogy az a jelenlegi 
gyakorlat, amely szerint az ügynökség csak 
akkor vehet fel személyzetet egy jogi aktus 
végrehajtásához, ha a jogi aktus hatályban 
van, jelentősen próbára teszi az ügynökség 
állandó munkatársainak képességeit, és 
ezért azzal a kockázattal jár, hogy 
megakadályozza, hogy az ügynökség 
továbbra is jó teljesítményt nyújtson napi 
tevékenységei során; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék horizontális tendenciát 
állapított meg az ügynökségek körében az 
informatikai tanácsadói szerepekben 
foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; felszólít arra, hogy 
kezeljék az ügynökségnek mint az Unió 
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nagyméretű IT-rendszereiért felelős 
ügynökségnek a külső munkaerő-
felvételtől való függőségét ezen a területen; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a különböző jogi aktusokra 
irányuló javaslatokban előirányzott 
személyzet egy részének korábbi felvételét 
annak érdekében, hogy az ügynökség 
előkészíthesse az adott jogi aktusok 
végrehajtásához szükséges munkát;

nagyméretű IT-rendszereiért felelős 
ügynökségnek a külső munkaerő-
felvételtől való függőségét ezen a területen; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a különböző jogi aktusokra 
irányuló javaslatokban előirányzott 
személyzet egy részének korábbi felvételét 
annak érdekében, hogy az ügynökség 
előkészíthesse az adott jogi aktusok 
végrehajtásához szükséges munkát; 
továbbá sürgeti az ügynökséget, hogy 
állandó alkalmazottakkal töltse be az 
összes álláshelyet;

Or. en

Módosítás 6
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. emlékeztet az adatgyűjtési és -
feldolgozási szolgáltatások 
internalizálásának fontosságára és 
szükségességére különösen ezen, az 
érzékeny adatok interoperabilitásával 
foglalkozó ügynökség tekintetében; 
kiemeli e tekintetben az ilyen adatok 
védelmének és bizalmas jellegének 
fontosságát, valamint azokat a 
kockázatokat, amelyekkel a jelenlegi külső 
informatikai szolgáltatások irányítási 
rendszere járhat;

Or. en

Módosítás 7
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék számos hibát tárt fel a 
közbeszerzési szabályok betartásával 
kapcsolatban; sajnálja, hogy a Schengeni 
Információs Rendszer javító 
karbantartására irányuló keretszerződéssel 
kapcsolatos hibák összesen 759 000 EUR 
összegű szabálytalan kifizetést 
eredményeztek; sajnálja, hogy a 
Számvevőszék további hiányosságokat tárt 
fel a szerződéssel kapcsolatos információk 
minőségét, teljességét és következetességét 
illetően; tudomásul veszi az ügynökség 
válaszát, amely szerint a szabálytalan 
kifizetésre a Schengeni Információs 
Rendszer folyamatos karbantartására 
vonatkozó jogi kötelezettségének 
teljesítéséhez volt szükség, mivel az 
utódszerződésre vonatkozó eljárást túl 
későn indították el; üdvözli az ügynökség 
által az operatív tervezéshez és az annak 
alapjául szolgáló közbeszerzéshez 
szükséges képességek megerősítése 
érdekében bevezetett új szervezeti 
struktúrát, beleértve a jogi és technikai 
hozzájárulás biztosítását, de további 
erőfeszítésekre szólít fel a közbeszerzési 
szabályoknak való megfelelés és a 
pontosabb jelentéstétel biztosítása 
érdekében;

5. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék számos hibát tárt fel a 
közbeszerzési szabályok betartásával 
kapcsolatban; sajnálja, hogy a Schengeni 
Információs Rendszer javító 
karbantartására irányuló keretszerződéssel 
kapcsolatos hibák összesen 759 000 EUR 
összegű szabálytalan kifizetést 
eredményeztek; sajnálja, hogy a 
Számvevőszék további hiányosságokat tárt 
fel a szerződéssel kapcsolatos információk 
minőségét, teljességét és következetességét 
illetően; üdvözli az ügynökség által az 
operatív tervezéshez és az annak alapjául 
szolgáló közbeszerzéshez szükséges 
képességek megerősítése érdekében 
bevezetett új szervezeti struktúrát, 
beleértve a jogi és technikai hozzájárulás 
biztosítását, de további erőfeszítésekre 
szólít fel a közbeszerzési szabályoknak 
való megfelelés és a pontosabb jelentéstétel 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék számos hibát tárt fel a 
közbeszerzési szabályok betartásával 

5. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék számos hibát tárt fel a 
közbeszerzési szabályok betartásával 
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kapcsolatban; sajnálja, hogy a Schengeni 
Információs Rendszer javító 
karbantartására irányuló keretszerződéssel 
kapcsolatos hibák összesen 759 000 EUR 
összegű szabálytalan kifizetést 
eredményeztek; sajnálja, hogy a 
Számvevőszék további hiányosságokat tárt 
fel a szerződéssel kapcsolatos információk 
minőségét, teljességét és következetességét 
illetően; tudomásul veszi az ügynökség 
válaszát, amely szerint a szabálytalan 
kifizetésre a Schengeni Információs 
Rendszer folyamatos karbantartására 
vonatkozó jogi kötelezettségének 
teljesítéséhez volt szükség, mivel az 
utódszerződésre vonatkozó eljárást túl 
későn indították el; üdvözli az ügynökség 
által az operatív tervezéshez és az annak 
alapjául szolgáló közbeszerzéshez 
szükséges képességek megerősítése 
érdekében bevezetett új szervezeti 
struktúrát, beleértve a jogi és technikai 
hozzájárulás biztosítását, de további 
erőfeszítésekre szólít fel a közbeszerzési 
szabályoknak való megfelelés és a 
pontosabb jelentéstétel biztosítása 
érdekében;

kapcsolatban; sajnálja, hogy a Schengeni 
Információs Rendszer javító 
karbantartására irányuló keretszerződéssel 
kapcsolatos hibák összesen 759 000 EUR 
összegű szabálytalan kifizetést 
eredményeztek; sajnálja, hogy a 
Számvevőszék további hiányosságokat tárt 
fel a szerződéssel kapcsolatos információk 
minőségét, teljességét és következetességét 
illetően; tudomásul veszi az ügynökség 
válaszát, amely szerint a szabálytalan 
kifizetésre a Schengeni Információs 
Rendszer folyamatos karbantartására 
vonatkozó jogi kötelezettségének 
teljesítéséhez volt szükség, mivel az 
utódszerződésre vonatkozó eljárást túl 
későn indították el; üdvözli az ügynökség 
által az operatív tervezéshez és az annak 
alapjául szolgáló közbeszerzéshez 
szükséges képességek megerősítése 
érdekében bevezetett új szervezeti 
struktúrát, beleértve a jogi és technikai 
hozzájárulás biztosítását, de további 
erőfeszítésekre szólít fel a közbeszerzési 
szabályoknak való megfelelés és a 
pontosabb jelentéstétel biztosítása 
érdekében; tudomásul veszi a 
Számvevőszék azon észrevételét, hogy az 
ügynökség fontolóra vehetné a 
Nemzetközi funkciópont felhasználói 
csoport (IFPUG) módszertanának 
használatát, amely standard módszertan a 
fejlesztési tevékenységek árának 
meghatározásához;

Or. en

Módosítás 9
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. tudomásul veszi, hogy bár az 
ügynökség jelenleg három különálló, nem 
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integrált nagyméretű IT-rendszert (SIS II, 
VIS és Eurodac) kezel, ez a helyzet 
megakadályozhatja, hogy az ügynökség 
olyan méretgazdaságosságot és 
szinergiákat érjen el, amelyeket egyébként 
egy integrált rendszerben el lehetne érni;

Or. en

Módosítás 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. az e-közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban megjegyzi, hogy az 
ügynökség egyes eljárások esetében 
bevezette az e-számlázást és az e-
pályázatot, az e-benyújtás bevezetése 
azonban még mindig folyamatban van;

Or. en

Módosítás 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. hangsúlyozza a nemek szerint 
bontott adatok szolgáltatásának 
fontosságát annak érdekében, hogy 
elemezni lehessen a nemek közötti 
egyensúly alakulását az ügynökség és 
irányító szervei személyzetén belül.

Or. en


