
PA\1219760BG.docx PE661.923v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2020/2181(DEC)

3.12.2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2019 година
(2020/2181(DEC))

Докладчик по становище: Катерина Киничи



PE661.923v01-00 2/3 PA\1219760BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1219760BG.docx 3/3 PE661.923v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие (eu-LISA) („Агенцията“) предлага важен принос за една по-безопасна 
Европа чрез предоставяне на висококачествени услуги и подпомагане на 
привеждането на технологичните способности на държавите членки в съответствие 
с техните потребности; припомня, че капацитетът на Агенцията за подобряване на 
съществуващите информационни системи и за разработване на нови беше 
подобрен чрез новия ѝ мандат, който влезе в сила през декември 2018 г.;

2. приветства факта, че Палатата обяви операциите, свързани с годишните отчети на 
Агенцията за финансовата 2019 година, за законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти, а финансовото ѝ състояние към 31 декември 2019 г. за вярно 
представено; подчертава, че през 2019 г. бюджетът на Агенцията се е увеличил от 
107 милиона евро на 219 милиона евро (увеличение с 104,6%), а броят на 
служителите от 162 на 223 (увеличение с 37,6%);

3. отбелязва, че през 2019 г. изпълнението на бюджета на Агенцията е много слабо, 
като почти 55,2% (159 милиона евро) от бюджетните кредити за поети задължения 
са пренесени, а 47,8% (66 милиона евро) от бюджетните кредити за плащания не са 
усвоени; признава, че това се дължи на късното приемане или влизане в сила на 
някои законодателни актове; призовава Агенцията и Комисията да подобрят 
бюджетното планиране в бъдеще и да подобрят съгласуването на бюджетното 
планиране с графика на съответните правни актове;

4. отбелязва, че според одита плащане в размер на 284 000 EUR за предоставянето на 
„корективна поддръжка в изправност на Шенгенската информационна система“ не 
е в съответствие с  договорните разпоредби; отбелязва, че това се дължи на 
неизбежни  оперативни причини;

5. приветства постигнатия напредък по отношение на препоръките на Палатата от 
предходните години;


