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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Eurojust éves beszámolója híven 

tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek 

jogszerűek és szabályszerűek voltak; 

2. ösztönzi az Eurojustot, hogy továbbra is kezelje prioritásként a terrorizmust, az 

emberkereskedelmet és embercsempészetet és a kiberbűnözést;  üdvözli, hogy a 

tagállamok növekvő mértékben használják ki a koordinációs értekezletek és a 

koordinációs központok kínálta lehetőséget, és értékelik a harmadik országok nagyobb 

bevonását a közös nyomozócsoportokba; üdvözli, hogy folyamatosan növekszik azon 

esetek száma, amelyekben a tagállamok az Eurojust segítségét kérték, és hogy ez a 

növekedés 2014-hez képest 23 %-ot tesz ki; úgy véli, hogy költségvetését ennek 

megfelelően növelni kell; tudomásul veszi az Eurojust költségvetése végrehajtásának 

magas, 99,86%-os arányát a 33 818 millió EUR összegű éves költségvetésből; 

3. sajnálja, hogy 2015. évi éves jelentésében az Eurojust kijelentette, hogy a korrupció nem 

szerepel az Unió prioritásai között; megjegyzi, hogy ennek az állításnak ellentmond az a 

90 korrupciós eset, amelyekhez 2015-ben az Eurojust szakértői segítségét kérték (kétszer 

annyi, mint 2014-ben) az Eurojust éves jelentése szerint; tudomásul veszi, hogy 

Görögország, Románia és Horvátország kérték a legtöbb segítséget a korrupcióval 

kapcsolatos ügyekben; 

4. sajnálja, hogy az Eurojust a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák 

miatt nehézségekkel küzdött a költségvetési forrásokhoz való hozzáférés terén; sajnálja, 

hogy a pénzügyi bizonytalanság, amellyel az Eurojust szembesült, egyes megkezdett 

tevékenységei, valamint értékes technológiai fejlesztések elhalasztását tette szükségessé; 

kéri, hogy az Eurojust és a Bizottság oldják meg ezeket az ismert strukturális problémákat, 

és biztosítsák a finanszírozás megfelelő szintjét a következő évekre; 

5. megállapítja, hogy magas volt az igazgatási kiadásokra lekötött előirányzatok átvitelénrk 

aránya (21%); elismeri, hogy ez főleg a költségvetési bizonytalanság eredménye; sajnálja, 

hogy ez problémákhoz vezetett a biztonsági és vendéglátóipari szolgáltatásokra, ikt-

projektekre, hardvervásárlásra és -karbantartásra, valamint az új épületekkel kapcsolatos 

tanácsadási és projektköltségekre vonatkozó szerződések végrehajtása terén; üdvözli, 

hogy a felmerült nehézségek ellenére az Eurojust elkötelezett az indokolatlan átvitelek 

elkerülése iránt. 

6. sajnálja, hogy a független közös ellenőrző szerv igazgatási személyzete és tagjai nem 

tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat; felszólít a nyilatkozatok azonnali közzétételére; 

felhívja az Eurojustot két gyakorlati útmutató kidolgozására, egyrészt az intézményi 

irányításról, másrészt az összeférhetetlenségről a Bizottság által 2013 decemberében 

kiadott útmutatásnak megfelelően, valamint egyértelmű szabályok megállapítására a 

„forgóajtó-jelenség” megelőzése érdekében; emlékezteti az Eurojustot, hogy az Európai 

Unió tisztviselőinek 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. 
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cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést 

bejelentő személyek védelmével kapcsolatban. 
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