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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden met de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekeningen van Eurojust een 

correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2015, en dat 

zijn transacties wettig en regelmatig zijn; 

2. moedigt Eurojust aan bij wijze van prioriteit door te gaan met het bestrijden van 

terrorisme, mensenhandel en -smokkel, en cybermisdaad; juicht het toe dat de lidstaten 

steeds meer gebruik maken van coördinatiebijeenkomsten en -centra, en dat zij 

waardering hebben voor de toenemende participatie van derde landen in 

gemeenschappelijke onderzoeksteams; juicht het toe dat de lidstaten Eurojust steeds vaker 

om bijstand vragen (in 23 % méér gevallen dan in 2014); is van mening dat de begroting 

van Eurojust dienovereenkomstig moet worden verhoogd; wijst op het hoge 

uitvoeringspercentage (99,86 %) van de begroting van Eurojust (33,818 miljoen EUR) in 

2015; 

3. betreurt dat Eurojust in zijn jaarverslag 2015 heeft gesteld dat corruptie niet tot de Uniale 

prioriteiten behoort; wijst erop dat deze bewering werd weerlegd door de 90 

corruptiezaken waarvoor, volgens het jaarverslag van Eurojust, de deskundigheid van 

Eurojust in 2015 werd ingeroepen (twee keer zo veel als in 2014); erkent dat Griekenland, 

Roemenië en Kroatië de lidstaten zijn die het vaakst een verzoek indienden omtrent met 

corruptie samenhangende zaken; 

4. betreurt het dat Eurojust als gevolg van structurele financieringsmoeilijkheden problemen 

had op het gebied van de beschikbaarheid van financiële middelen; betreurt het dat deze 

financiële onzekerheid Eurojust gedwongen heeft een aantal van zijn lopende activiteiten 

op te schorten en belangrijke technologische ontwikkelingen op de wat langere baan te 

schuiven; vraagt Eurojust en de Commissie deze bekende structurele problemen op te 

lossen en voor een goed niveau van financiering voor de komende jaren te zorgen; 

5. stelt vast een hoog percentage vastleggingskredieten voor administratieve uitgaven werd 

overgedragen (21 %); is zich ervan bewust dat dit voornamelijk het resultaat was van 

onzekerheid met betrekking tot de begroting; betreurt het dat dit tot problemen heeft 

geleid met de uitvoering van specifieke contracten voor veiligheids- en ontvangstdiensten, 

ict-projecten, de aanschaf van hardware en onderhoud, alsook van overeenkomsten voor 

adviezen en projectkosten voor het/de nieuwe gebouw(en); juicht het toe dat Eurojust zich 

ondanks de problemen blijft inzetten voor het voorkomen van ongerechtvaardigde 

overdrachten; 

6. betreurt dat het bestuur en de leden van het onafhankelijke gemeenschappelijk 

controleorgaan hun belangenverklaringen niet openbaar hebben gemaakt; dringt aan op de 

onmiddellijke openbaarmaking van deze verklaringen; dringt er bij Eurojust op aan een 

praktische handleiding voor institutioneel beheer en een voor belangenconflicten op te 

stellen, overeenkomstig de door de Commissie in december 2013 gepubliceerde 

richtsnoeren, en duidelijke regels tegen "draaideurpraktijken" vast te stellen; herinnert 

Eurojust eraan dat het interne bindende regels vast moet stellen voor de bescherming van 
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klokkenluiders, overeenkomstig artikel 22 ter van het statuut van de ambtenaren van de 

Europese Unie, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden. 
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