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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 (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 tuo, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2019 finansinių metų metinėse 
ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos 
ir kad jos finansinė padėtis 2019 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai; pabrėžia, kad 
2019 m. Agentūros biudžetas padidėjo nuo 107 mln. EUR iki 219 mln. EUR 
(104,6 proc.), o jos darbuotojų skaičius – nuo 162 iki 223 (37,6 proc.);

3. pakartoja, kad Agentūros biudžeto vykdymo lygis 2019 m. buvo labai žemas – perkelta 
beveik 55,2 proc. (159 mln. EUR) įsipareigojimų asignavimų ir nepanaudota 47,8 proc. 
(66 mln. EUR) mokėjimų asignavimų; pripažįsta, kad taip atsitiko dėl to, jog vėlai priimti 
arba įsigaliojo tam tikri teisėkūros procedūra priimami aktai; ragina Agentūrą ir Komisiją 
ateityje pagerinti biudžeto planavimą ir geriau suderinti biudžeto planavimą su susijusių 
teisės aktų terminais;

4. pažymi, kad audito metu nustatyta, jog 284 000 EUR mokėjimas už Šengeno 
informacinės sistemos korekcinę techninę priežiūrą neatitiko sutarties nuostatų; atkreipia 
dėmesį į tai, kad taip atsitiko dėl neišvengiamų su veikla susijusių priežasčių;

5. palankiai vertina pažangą, padarytą reaguojant į ankstesnių metų Audito Rūmų 
rekomendacijas.


