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 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

 

1. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-Eurojust 

jippreżentaw b'mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta' Diċembru 2015 u li t-

tranżazzjonijiet tagħha huma legali u regolari; 

2. Jinkoraġġixxi lill-Eurojust biex tkompli tittratta t-terroriżmu, it-traffikar u l-kuntrabandu, 

u ċ-ċiberkriminalità bħala prijoritajiet; jilqa' l-fatt li numru dejjem akbar ta' Stati Membri 

għamlu użu mil-laqgħat ta' koordinazzjoni u ċ-ċentri ta' koordinazzjoni u li jagħrfu l-valur 

tal-involviment miżjud ta' pajjiżi terzi f'timijiet konġunti ta' investigazzjoni; jagħraf li l-

għadd ta' każijiet li għalihom l-Istati Membri talbu l-għajnuna tal-Eurojust qed ikompli 

jikber u żdied bi 23 % meta mqabbel mal-2014; jikkunsidra li l-baġit tagħha għandu 

jiżdied kif xieraq; jinnota r-rata għolja ta' 99,86 % ta' implimentazzjoni baġitarja min-naħa 

tal-Eurojust għall-2015 mill-baġit annwali tagħha ta' EUR 33,818 miljun; 

3. Jiddispjaċih li, fir-rapport annwali tagħha tal-2015, il-Eurojust iddikjarat li l-korruzzjoni 

mhijiex prijorità tal-Unjoni; jinnota li, b'kontradizzjoni għal din id-dikjarazzjoni, hemm 

id-90 każ ta' korruzzjoni li fir-rigward tagħhom il-Eurojust intalbet tipprovdi l-għarfien 

espert tekniku tagħha fl-2015 (darbtejn aktar milli kien hemm fl-2014) skont ir-rapport 

annwali tal-Eurojust; jirrikonoxxi l-fatt li l-Greċja, ir-Rumanija u l-Kroazja kienu l-Istati 

Membri li ressqu l-akbar ammont ta' talbiet f'każijiet relatati mal-korruzzjoni; 

4. Jiddispjaċih li l-Eurojust ħabbtet wiċċha ma' kwistjonijiet ta' disponibbiltà baġitarja 

minħabba problemi strutturali magħrufa fil-finanzjament tagħha; jiddispjaċih li l-

inċertezza finanzjarja li ħabbtet wiċċha magħha l-Eurojust irriżultat fil-posponiment ta' 

ċerti attivitajiet kurrenti u d-differiment ta' żviluppi teknoloġiċi prezzjużi; jitlob li l-

Eurojust u l-Kummissjoni jsolvu dawn il-problemi strutturali magħrufa u jiżguraw livell 

xieraq ta' finanzjament għas-snin li ġejjin; 

5. Jinnota l-livell għoli ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-infiq amministrattiv 

(21 %); jirrikonoxxi li dan kien prinċipalment ir-riżultat ta' inċertezza baġitarja; 

jiddispjaċih li dan wassal għal kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni f'kuntratti speċifiċi għas-

sigurtà u s-servizzi ta' ospitalità, proġetti tal-ICT, xiri u manutenzjoni ta' ħardwer, kif 

ukoll konsulenza u spejjeż tal-proġett għall-bini l-ġdid; jilqa', minkejja d-diffikultajiet li 

nqalgħu, l-impenn tal-Eurojust biex tevita kwalunkwe riport mhux ġustifikat; 

6. Jiddispjaċih li l-amministrazzjoni u l-membri tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza 

indipendenti ma ppubblikawx id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tagħhom; jappella biex 

dawn id-dikjarazzjonijiet jiġu ppubblikati minnufih; jappella lill-Eurojust biex tadotta 

gwida prattika dwar il-ġestjoni istituzzjonali u waħda dwar il-kunflitti ta' interess, skont il-

linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni f'Diċembru 2013 u biex tistabbilixxi regoli ċari 

kontra "l-bibien iduru"; ifakkar lill-Eurojust biex tadotta regoli vinkolanti interni għall-

protezzjoni tal-informaturi, bi qbil mal-Artikolu 22c tar-Regolamenti tal-Persunal għall-
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li bdew jiġu applikati fl-1 ta' Jannar 2014; 
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