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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (toliau – Agentūra) labai 
prisideda prie saugesnės Europos kūrimo, teikia aukštos kokybės paslaugas ir padeda 
suderinti valstybių narių technologinius pajėgumus su jų poreikiais; primena, kad 2018 
m. gruodžio mėn. įsigaliojo nauji Agentūros įgaliojimai, pagal kuriuos išplėsti jos 
pajėgumai gerinti esamas ir kurti naujas informacines sistemas;

2. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jos 2018 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta teisingai; 
pabrėžia, kad 2018 m. Agentūros biudžetas padidėjo nuo 79 mln. EUR iki 97 mln. EUR 
(+22 %), o jo darbuotojų skaičius – nuo 152 iki 162 (+6 %);

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros biudžeto vykdymo lygis 2018 m. buvo labai žemas 
– perkelta beveik 25 % (49 mln. EUR) įsipareigojimų asignavimų ir nepanaudota 76 % 
(74 mln. EUR) mokėjimų asignavimų; pripažįsta, kad tai įvyko dėl priežasčių, kurių 
Agentūra negalėjo valdyti, t. y. dėl to, kad vėlai priimti arba įsigaliojo tam tikri teisės 
aktai; tačiau mano, kad mažesnis lėšų įsisavinimo pajėgumas turėjo būti numatytas iš 
anksto, todėl ragina Agentūrą ir Komisiją ateityje pagerinti biudžeto planavimą; 

4 pabrėžia, kad dabartinė tvarka, pagal kurią Agentūra gali įdarbinti teisės aktui 
įgyvendinti būtinus darbuotojus tik tuomet, kai tas teisės aktas įsigalioja, mažina 
Agentūros pagrindinės grupės galimybes, todėl gali trukdyti Agentūrai nuolat gerai 
vykdyti kasdienę veiklą; pažymi, kad Audito Rūmai aptiko agentūroms būdingą 
horizontalią tendenciją konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės 
darbuotojus; ragina mažinti Agentūros, kuri atsakinga už didelės apimties IT sistemas 
Sąjungoje, priklausomybę nuo šios srities išorės darbuotojų samdymo; todėl ragina 
Komisiją leisti kai kurių pasiūlyme dėl teisės akto numatytų darbuotojų etatus finansuoti 
laikotarpio pradžioje, kad Agentūra galėtų pasirengti to teisės akto įgyvendinimui 
reikalingiems darbams;

5. atkreipia dėmesį į keletą Audito Rūmų nustatytų trūkumų, susijusių su viešųjų pirkimų 
taisyklių laikymusi; apgailestauja, kad dėl klaidų, susijusių su preliminariąja sutartimi 
dėl Šengeno informacinės sistemos korekcinės techninės priežiūros paslaugų teikimo, 
buvo netvarkingi atlikti mokėjimai už bendrą 759 000 EUR sumą; apgailestauja, kad 
Audito Rūmai nustatė ir daugiau su ta sutartimi susijusios informacijos kokybės, 
išsamumo ir nuoseklumo trūkumų; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad tas 
netvarkingas mokėjimas buvo reikalingas tam, kad būtų laikomasi teisinio 
įsipareigojimo nuolat palaikyti Šengeno informacinę sistemą, nes tolesnės 
preliminariosios sutarties sudarymo procedūra pradėta per vėlai; palankiai vertina naują 
Agentūros organizacinę struktūrą, kuria siekiama sustiprinti pajėgumus, kurių reikia 
operatyviniam planavimui ir pagrindiniams viešiesiems pirkimams rengti, įskaitant 
teisinės ir techninės informacijos teikimą, tačiau ragina toliau dėti pastangas siekiant 
užtikrinti viešųjų pirkimų taisyklių laikymąsi ir tikslesnių ataskaitų teikimą; 
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6. palankiai vertina pažangą, padarytą reaguojant į ankstesnių metų Audito Rūmų 
rekomendacijas; visgi pažymi, kad Agentūra vis dar neskelbia pranešimų apie laisvas 
darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; taigi 
ragina Agentūrą imtis veiksmų ir užtikrinti, kad informacija apie laisvas darbo vietas 
būtų skelbiama EPSO interneto svetainėje; pažymi, kad naujojo pastato Strasbūre 
statyba baigta; atkreipia dėmesį į tai, kad veiklos tęstinumui nebekyla grėsmė dėl 
darbuotojų trūkumo pagrindiniuose veiklos padaliniuose.


