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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

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;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az ügynökség 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak 
az ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; kiemeli, hogy 2018-ban az 
ügynökség költségvetése 79 millió EUR-ról 97 millió EUR-ra (22%-os növekedés), 
személyzete pedig 152 főről 162-re (6%-os növekedés) nőtt;

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; 

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 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;  

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 
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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; 

6. üdvözli a Számvevőszék előző évekre kiadott ajánlásai tekintetében elért eredményeket; 
megjegyzi azonban, hogy az ügynökség az álláshirdetéseket továbbra sem teszi közzé 
az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján; ezért felhívja az 
ügynökséget, hogy tegyen lépéseket az állásajánlatoknak az EPSO honlapján való 
közzététele érdekében; megjegyzi, hogy a strasbourgi új épület építése befejeződött; 
kiemeli, hogy a műveletek folytonosságát már nem fenyegeti a kulcsfontosságú operatív 
egységekben dolgozó személyzet alacsony létszáma.


