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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (dále jen „agentura“) 
významně přispívá ke zvyšování bezpečnosti Evropy tím, že poskytuje vysoce kvalitní 
služby a pomáhá přizpůsobovat technologické kapacity členských států jejich potřebám; 
připomíná, že kapacita agentury ke zlepšování stávajících a vývoji nových informačních 
systémů byla posílena novým mandátem, který vstoupil v platnost v prosinci 2018;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury 
ke dni 31. prosince 2018; poukazuje na to, že rozpočet agentury se v roce 2018 zvýšil ze 
79 na 97 milionů EUR (tj. o 22 %) a počet zaměstnanců vzrostl ze 152 na 162 
pracovníků (tj. o 6 %);

3. všímá si velmi nízké míry plnění rozpočtu agentury v roce 2018, kdy téměř 25 % (49 
milionů EUR) prostředků na závazky bylo přeneseno do dalšího roku a 76 % (74 
milionů EUR) prostředků na platby zůstalo nevyužito; uznává, že se tak stalo z důvodů, 
nad nimiž nemá agentura kontrolu, zejména kvůli pozdnímu přijetí nebo vstupu 
v platnost některých legislativních aktů; domnívá se však, že se s nižší absorpční 
kapacitou mělo počítat předem, a vyzývá proto agenturu a Komisi, aby v budoucnu 
rozpočet lépe plánovaly; 

4 zdůrazňuje, že současná praxe, kdy agentura může pracovníky, které potřebuje 
k provádění určitého právního aktu, najmout až poté, co tento akt vstoupí v platnost, 
klade vysoké nároky na kapacity základního týmu agentury, a tudíž představuje riziko, 
že agentura nebude schopna udržet žádoucí výkonnost při plnění svých každodenních 
úkolů; konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že všechny agentury mají tendenci najímat 
externí pracovníky pro poradenské služby v oblasti IT; žádá, aby se začala řešit 
závislost agentury na náboru externích pracovníků, neboť zodpovídá za rozsáhlé 
informační systémy v Unii; vyzývá proto Komisi, aby agentuře umožnila s předstihem 
přijímat některé zaměstnance, s nimiž se počítá v návrhu určitého právního aktu, aby se 
agentura mohla připravit na práci spojenou s prováděním dotčeného právního aktu;

5. bere na vědomí několik nedostatků zjištěných Účetním dvorem v souvislosti 
s dodržováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek; vyjadřuje politování nad tím, 
že kvůli nedostatkům v rámcové smlouvě pro poskytování „nápravné údržby funkčního 
stavu Schengenského informačního systému“ došlo k neoprávněným platbám v celkové 
výši 759 000 EUR; s politováním konstatuje, že Účetní dvůr odhalil další nedostatky 
v souvislosti s kvalitou, úplností a soudržností informací souvisejících s uvedenou 
smlouvou; bere na vědomí odpověď agentury, že byla nucena provést neoprávněnou 
platbu, aby splnila svou zákonnou povinnost nepřetržitě spravovat schengenský 
informační systém, protože postup pro navazující rámcovou smlouvu byl zahájen příliš 
pozdě; vítá novou organizační strukturu, kterou agentura zavedla k posílení kapacit 
potřebných pro provozní plánování a související veřejné zakázky, včetně poskytnutí 
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právního a technického vstupu, avšak žádá, aby bylo nadále vyvíjeno úsilí o zajišťování 
souladu s předpisy pro zadávání veřejných zakázek a poskytování přesnějších zpráv; 

6. vítá výsledky dosažené při realizaci doporučení Účetního dvora z předchozích let; 
konstatuje však, že agentura stále nezveřejňuje oznámení o volných pracovních místech 
na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); vyzývá 
proto agenturu, aby zajistila jejich zveřejňování na portálu EPSO; bere na vědomí, že 
byla dokončena výstavba nové budovy ve Štrasburku; vyzdvihuje, že kontinuitu operací 
již neohrožuje nízký početní stav zaměstnanců v klíčových provozních odděleních.


