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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. приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на 

Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) дават вярна представа за 

неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г. и че операциите му са 

законосъобразни и редовни; 

2. насърчава Евроюст да продължи да разглежда като приоритети тероризма, трафика 

на хора, незаконното превеждане през граница и киберпрестъпността; приветства 

факта, че държавите членки все по-често използват координационните срещи и 

координационните центрове и че ценят засиленото участие на трети държави в 

съвместните екипи за разследване; отбелязва, че броят на случаите, за които 

държавите членки са поискали помощ от Евроюст, продължава да расте и се е 

увеличил с 23% в сравнение с 2014 г.; счита, че бюджетът му следва да бъде 

съответно увеличен; отбелязва високата степен на изпълнение на бюджета на 

Евроюст в размер на 99,86% за 2015 г. при годишен бюджет от 33,818 милиона 

евро; 

3. изразява съжаление, че в своя годишен доклад за 2015 г. Евроюст заявява, че 

корупцията не е сред приоритетите на Съюза; отбелязва, че на това изявление 

противоречат 90-те случая на корупция, за които от Евроюст е поискана експертна 

помощ през 2015 г. (двойно повече спрямо 2014 г.) според годишния доклад на 

Евроюст; потвърждава, че Гърция, Румъния и Хърватия са държавите, обръщали се 

най-често към Евроюст по свързани с корупция случаи; 

4. изразява съжаление, че Евроюст е изпитало затруднения с бюджетните наличности, 

вследствие на вече известни структурни проблеми с неговото финансиране; 

изразява съжаление, че финансовата несигурност, пред която е изправено Евроюст, 

е наложила отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на 

ценни технологични разработки; изисква Евроюст и Комисията да разрешат тези 

вече известни структурни проблеми и да осигурят подходящо равнище на 

финансиране за следващите години; 

5. отбелязва високото равнище на пренесените бюджетни кредити за административни 

разходи, за които са поети задължения (21%); признава, че това се дължи основно 

на бюджетната несигурност; изразява съжаление, че това е предизвикало проблеми 

с изпълнението на конкретни договори за охрана и настаняване, проекти в областта 

на ИКТ, покупката и поддръжката на хардуер, както и разходи за консултации и 

проектни разходи за новата сграда; приветства ангажимента на Евроюст независимо 

от срещаните трудности да избягва всякакви необосновани преноси; 

6. изразява съжаление, че администрацията и членовете на независимия съвместен 

надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси; призовава за 

незабавното публикуване на тези декларации; призовава Евроюст да приеме 

практическо ръководство относно институционалното управление и практическо 

ръководство относно конфликтите на интереси, в съответствие с насоките, 
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публикувани от Комисията през декември 2013 г., и да утвърди ясни правила 

относно „кадровата въртележка“; припомня на Евроюст да приеме вътрешни 

задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, в 

съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, 

който започна да се прилага на 1 януари 2014 г. 

  



 

AD\1118862BG.docx 5/5 PE595.376v03-00 

 BG 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ 
В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 9.2.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

38 

2 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie 

Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva 

Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, 

Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, 

Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, 

Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 

Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, 

Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer 

 
 


