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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Eurojust giver et 

retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, og at dets 

transaktioner er lovlige og formelt rigtige; 

2. tilskynder Eurojust til fortsat at behandle terror, menneskehandel, smugleri og 

cyberkriminalitet som prioriteter; glæder sig over, at medlemsstaterne i stigende grad har 

gjort brug af koordineringsmøder og koordineringscentre, og at de sætter pris på den 

øgede inddragelse af tredjelandene i de fælles efterforskningshold; glæder sig over, at 

antallet af sager, hvor medlemsstater anmodede om Eurojusts bistand, fortsat stiger, og at 

det steg med 23 % i forhold til 2014; mener, at budgettet bør forhøjes i overensstemmelse 

hermed; bemærker Eurojusts høje budgetgennemførelsesrate for 2015 (99,86 % af 

budgettet på 33 818 mio. EUR); 

3. beklager, at Eurojust i sin årsberetning for 2015 anførte, at korruption ikke er blandt EU's 

prioriteringer; bemærker, at dette udsagn blev modsagt af de 90 korruptionssager, som 

ifølge Eurojusts årsberetning krævede Eurojusts ekspertise i 2015 (dobbelt så mange som i 

2014); erkender, at Grækenland, Rumænien og Kroatien var de medlemsstater, som oftest 

anmodede om bistand i korruptionsrelaterede sager; 

4. beklager, at Eurojust står over for problemer for så vidt angår de budgetmidler, der er til 

rådighed, på grund af kendte strukturelle problemer med finansieringen; beklager, at den 

finansielle usikkerhed, som Eurojust blev konfronteret med, krævede udsættelse af visse 

af dets igangværende aktiviteter og udsættelse af værdifulde teknologiske udviklinger; 

kræver, at Eurojust og Kommissionen løser disse kendte strukturelle problemer og sikrer 

et korrekt finansieringsniveau for de kommende år; 

5. bemærker det høje niveau af forpligtede bevillinger, der blev fremført til administrative 

udgifter (21 %); erkender, at dette hovedsagelig var et resultat af budgetmæssig 

usikkerhed; beklager, at dette udløste problemer med gennemførelsen af specifikke 

kontrakter om sikkerheds- og værtstjenester, IKT-projekter, indkøb og vedligeholdelse af 

maskinel samt omkostninger til konsulentbistand og projekter for de nye lokaler; glæder 

sig på trods af de opståede vanskeligheder over Eurojusts tilsagn om at undgå 

ubegrundede fremførsler; 

6. beklager, at administrationen og medlemmerne af den uafhængige fælles kontrolinstans 

ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer; opfordrer til, at disse erklæringer 

øjeblikkeligt offentliggøres; opfordrer Eurojust til at vedtage en praktisk vejledning om 

den institutionelle forvaltning og én om interessekonflikter i overensstemmelse med de 

retningslinjer, som Kommissionen offentliggjorde i december 2013, samt til at indføre 

klare regler imod "svingdørssituationer"; minder Eurojust om, at den skal vedtage 

bindende interne regler for beskyttelse af whistleblowere i overensstemmelse med 

artikel 22c i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 

1. januar 2014. 
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