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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka agentury Eurojust věrně zobrazuje její 

finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že její operace jsou legální a správné; 

2. vybízí Eurojust, aby se i nadále prioritně zabýval terorismem, obchodováním 

s lidmi, převaděčstvím a počítačovou kriminalitou; vítá skutečnost, že členské státy stále 

častěji využívají koordinační schůzky a koordinační střediska a že oceňují větší zapojení 

třetích zemí do společných vyšetřovatelských týmů; vítá, že stále roste počet případů, pro 

něž členské státy žádají o pomoc Eurojust, a že oproti roku 2014 se počet žádostí zvýšil 

o 23 %; domnívá se proto, že je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet Eurojustu; 

bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu Eurojustu v roce 2015 (33 818 milionů 

EUR), jež činila 99,86 %; 

3. lituje, že Eurojust ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že korupce nepatří k prioritám 

EU; konstatuje, že tomuto prohlášení odporuje 90 korupčních případů, u nichž byl 

Eurojust podle své výroční zprávy v roce 2015 požádán o odborné poradenství 

(dvojnásobek oproti roku 2014); bere na vědomí, že členskými státy, které podaly v 

souvislosti s korupčními případy nejvíce žádostí, byly Řecko, Rumunsko a Chorvatsko; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům 

se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových 

prostředků; s politováním konstatuje, že v důsledku finanční nejistoty musel Eurojust 

pozastavit některé své probíhající činnosti a odložit cenný technologický vývoj; žádá, aby 

Eurojust a Komise tyto známé strukturální problémy vyřešily a pro následující roky 

zajistily potřebné finanční prostředky; 

5. bere a vědomí, že byl přenesen velký objem prostředků na závazky určených na správní 

výdaje (21 %); shledává, že tento přenos byl důsledkem rozpočtové nejistoty; 

s politováním konstatuje, že toto opatření spustilo problémy s plněním smluv týkajících se 

bezpečnostních, stravovacích a ubytovacích služeb, s realizací projektů IKT, nákupem 

a údržbou hardwaru, poradenstvím a projekčními náklady na nové budovy; vítá, že se 

Eurojust navzdory těmto problémům zavázal, že se vyvaruje všech neopodstatněných 

přenosů prostředků; 

6. lituje, že správa a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili svá 

prohlášení o zájmech; žádá, aby byla tato prohlášení okamžitě zveřejněna; vyzývá 

Eurojust, aby přijal praktickou příručku pro institucionální řízení a praktickou příručku o 

střetech zájmů, které budou vycházet z pokynů Komise zveřejněných v prosinci 2013, a 

aby zavedl jasná pravidla proti fenoménu „otáčivých dveří“; připomíná Eurojustu, aby 

přijal závazná vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů nekalých praktik 

(whistleblowerů) v souladu s článkem 22c služebního řádu úředníků Evropské unie, který 

vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014. 
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