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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) s tem, ko zagotavlja visokokakovostne storitve in pomaga usklajevati 
tehnološke zmogljivosti držav članic z njihovimi potrebami, pomembno prispeva k 
varnejši Evropi; želi spomniti, da lahko agencija s svojim novim mandatom, ki je začel 
veljati decembra 2018, v še večji meri izboljšuje obstoječe in hkrati razvija nove 
informacijske sisteme;

2. pozdravlja, da je Računsko sodišče izjavilo, da so transakcije, povezane z letnimi 
računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih vidikih 
zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno 
predstavljen; poudarja, da se je proračun agencije leta 2018 z 79 milijonov EUR 
povečal na 97 milijonov EUR (+22 %), število njegovih zaposlenih pa se je s 152 
povečalo na 162 (+6 %);

3. je seznanjen, da je bila stopnja izvrševanja proračuna agencije leta 2018 zelo nizka, saj 
je bilo skoraj 25 % (49 milijonov EUR) odobritev za prevzem obveznosti prenesenih, 
76 % (74 milijonov EUR) odobritev plačil pa neporabljenih; priznava, da je do tega 
prišlo iz razlogov, na katere agencija nima vpliva, in sicer ker so bili nekateri 
zakonodajni akti sprejeti oziroma so začeli veljati z zamudo; vendar meni, da bi morala 
biti manjša absorpcijska sposobnost pričakovana, zato poziva agencijo in Komisijo, naj 
v prihodnje izboljšata proračunsko načrtovanje; 

4 poudarja, da so zaradi sedanje prakse, v skladu s katero lahko agencija osebje, potrebno 
za izvajanje pravnega akta, zaposli šele, ko začne navedeni akt veljati, zmogljivosti ožje 
ekipe agencije dodobra izkoriščene, kar lahko privede do tega, da agencija svojih 
vsakodnevnih dejavnosti ne bo mogla še naprej dobro opravljati; je seznanjen, da je 
Računsko sodišče ugotovilo, da vse agencije za svetovanje na področju informacijske 
tehnologije zaposlujejo zunanje osebje; poziva, naj se – glede na to, da gre za agencijo, 
ki je odgovorna za obsežne informacijske sisteme v Uniji – obravnava vprašanje njene 
odvisnosti od zaposlovanja zunanjih sodelavcev na tem področju; zato poziva Komisijo, 
naj agenciji dovoli, da vnaprej zaposli del osebja, predvidenega v predlogu pravnega 
akta, da bo lahko opravila pripravljalna dela, potrebna za izvajanje tega pravnega akta;  

5. je seznanjen z več pomanjkljivostmi, ki jih je Računsko sodišče odkrilo v zvezi z 
izpolnjevanjem pravil o javnih naročilih; obžaluje, da je bil zaradi pomanjkljivosti v 
zvezi z okvirno pogodbo za zagotavljanje korektivnega vzdrževanja schengenskega 
informacijskega sistema neupravičeno plačan znesek v skupni višini 759.000 EUR; 
obžaluje, da je Računsko sodišče odkrilo tudi pomanjkljivosti glede kakovosti, 
celovitosti in doslednosti informacij v zvezi z navedeno pogodbo; je seznanjen z 
odgovorom agencije, da je to neupravičeno plačilo morala izvesti, da je izpolnila svojo 
pravno obveznost glede stalnega vzdrževanja schengenskega informacijskega sistema, 
ker se je postopek za novo okvirno pogodbo začel prepozno; pozdravlja novo 
organizacijsko strukturo, ki jo je agencija vzpostavila, da bi okrepila zmogljivosti, 
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potrebne za operativno načrtovanje in z njim povezano javno naročanje, tudi 
zagotavljanje pravne in tehnične podpore, a hkrati poziva k nadaljnjim prizadevanjem 
za zagotovitev izpolnjevanja pravil v zvezi z javnim naročanjem in natančnejšega 
poročanja; 

6. pozdravlja napredek, ki je bil dosežen glede na priporočila Računskega sodišča iz 
prejšnjih let; ugotavlja pa, da agencija razpisov prostih delovnih mest še vedno ne 
objavlja na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO); jo zato poziva, 
naj sprejme ukrepe, s katerimi bo poskrbela za to, da bodo prosta delovna mesta tam 
objavljena; ugotavlja, da je bila gradnja nove stavbe v Strasbourgu zaključena; 
poudarja, da ne obstaja več tveganje, da bi bilo delovanje zaradi majhnega števila osebja 
v ključnih operativnih enotah prekinjeno.


