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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 
(„Agenția”) are o contribuție importantă pentru a face Europa mai sigură, oferind 
servicii de înaltă calitate și ajutând statele membre să își alinieze capacitățile 
tehnologice la nevoile lor; reamintește că noul mandat al Agenției, intrat în vigoare în 
decembrie 2018, a sporit capacitatea acesteia de a îmbunătăți sistemele de informații 
existente și de a dezvolta unele noi;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 
sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; subliniază că, în 2018, bugetul Agenției a crescut de la 79 
milioane EUR la 97 milioane EUR (o majorare cu 22 %), iar personalul de la 152 la 162 
(o creștere de 6 %);

3. ia act de rata de execuție bugetară foarte scăzută a Agenției în 2018, aproape 25 % (49 
milioane EUR) din creditele de angajament fiind reportate, respectiv 76 % (74 milioane 
EUR) din creditele de plată rămânând neutilizate; admite că acest lucru a fost cauzat de 
motive asupra cărora Agenția nu are niciun control, mai precis adoptarea sau intrarea în 
vigoare tardivă a anumitor acte legislative; este, însă, de opinie că ar fi trebuit să se 
anticipeze capacitatea de absorbție mai scăzută și, prin urmare, invită Agenția și 
Comisia să îmbunătățească planificarea bugetară în viitor; 

4 subliniază că practica actuală potrivit căreia Agenția poate să recruteze personalul 
necesar pentru punerea în aplicare a unui act juridic doar în momentul în care 
respectivul act intră în vigoare epuizează capacitățile echipei de bază a Agenției și, prin 
urmare, expune Agenția riscului de nu putea menține o bună performanță în activitățile 
sale de zi cu zi; ia act de faptul că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor 
de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită să 
se abordeze chestiunea dependenței Agenției, care este responsabilă de sistemele 
informatice la scară largă în Uniune, de recrutările externe în acest domeniu; solicită, 
prin urmare, Comisiei să permită angajarea anticipată a unei părți a personalului 
prevăzut într-o propunere de act legislativ, pentru a-i permite Agenției să pregătească 
lucrările necesare pentru punerea în aplicare a respectivului act juridic; 

5. ia act de faptul că Curtea a identificat mai multe deficiențe în legătură cu respectarea 
normelor privind achizițiile publice; regretă faptul că deficiențele legate de un contract-
cadru pentru furnizarea de „mentenanță corectivă în scopul asigurării bunei funcționări 
a Sistemului de informații Schengen” au dus la plăți neconforme cu reglementările în 
valoare totală de 759 000 EUR; deplânge faptul că Curtea a constatat și alte deficiențe 
în ceea ce privește calitatea, exhaustivitatea și coerența informațiilor legate de acest 
contract; ia act de răspunsul Agenției potrivit căruia plata neconformă cu reglementările 
a fost necesară pentru îndeplinirea obligației sale juridice de a menține în permanență 
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Sistemul de informații Schengen, dat fiind faptul că procedura pentru contractul-cadru 
următor a fost lansată prea târziu; salută noua structură organizațională introdusă de 
Agenție pentru consolidarea capacităților necesare pentru planificarea operațională și 
achizițiile subiacente, inclusiv furnizarea de resurse juridice și tehnice, dar solicită să se 
depună eforturi suplimentare pentru a asigura respectarea normelor privind achizițiile 
publice și o raportare mai precisă; 

6. salută progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările Curții din anii 
precedenți; remarcă, însă, că Agenția nu publică nici acum anunțuri de posturi vacante 
pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO); solicită, prin urmare, 
Agenției să ia măsuri pentru a asigura publicarea posturilor vacante pe site-ul EPSO; ia 
act de faptul că construcția noii clădiri din Strasbourg a fost finalizată; subliniază că 
continuitatea operațiunilor nu mai este periclitată de numărul redus al angajaților în 
unitățile operaționale cheie.


