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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, 

że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu rzetelnie przedstawia jego sytuację 

finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz że wykonane przezeń transakcje są legalne i 

prawidłowe; 

2. zachęca Eurojust do tego, aby w dalszym ciągu w sposób priorytetowy podchodził do 

kwestii terroryzmu, handlu ludźmi i przemytu ludzi oraz do cyberprzestępczości; wyraża 

zadowolenie, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu organizują spotkania 

koordynacyjne i korzystają z centrów koordynacyjnych oraz że doceniają coraz szersze 

zaangażowanie krajów trzecich w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowo-

śledczych; wyraża zadowolenie, że liczba spraw, w związku z którymi państwa 

członkowskie zwracają się do Eurojustu o pomoc, w dalszym ciągu rośnie, a wzrost ten w 

porównaniu z rokiem 2014 wyniósł 23%; uważa, że należy odpowiednio zwiększyć jego 

budżet; odnotowuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu Eurojustu w wysokości 99,86% 

w 2015 r. z przyznanego mu rocznego budżetu w wysokości 33,818 mln EUR; 

3. ubolewa, że w swoim sprawozdaniu rocznym za 2015 r. Eurojust stwierdził, iż korupcja 

nie należy do priorytetów UE; zauważa, że stwierdzeniu temu przeczy 90 przypadków 

korupcji, w których – według sprawozdania rocznego Eurojustu – zwrócono się o 

ekspertyzę Eurojustu w 2015 r. (dwukrotnie więcej niż w 2014 r.); zauważa, że państwa 

członkowskie, które najczęściej zwracały się o analizę w przypadkach związanych z 

korupcją, to Grecja, Rumunia i Chorwacja; 

4. wyraża ubolewanie, że Eurojust zmagał się z trudnościami dotyczącymi dostępności 

środków budżetowych z powodu znanych problemów strukturalnych dotyczących 

finansowania go jako organu; ubolewa, że niepewność finansowa, z jaką Eurojust miał do 

czynienia, wymagała odroczenia niektórych prowadzonych przezeń działań oraz 

późniejszego wprowadzenia ważnych udoskonaleń technologicznych; zwraca się do 

Eurojustu i Komisji o rozwiązanie tych znanych problemów strukturalnych oraz o 

zagwarantowanie należytego poziomu finansowania na najbliższe lata; 

5. odnotowuje wysoki poziom środków na zobowiązania, przeniesionych w związku z 

potrzebami dotyczącymi wydatków administracyjnych (21%); dostrzega, że było to 

głównie konsekwencją niepewności w odniesieniu do środków budżetowych; wyraża 

ubolewanie, że doprowadziło to do problemów z realizacją konkretnych umów 

dotyczących usług w zakresie bezpieczeństwa, usług hotelowo-restauracyjnych, projektów 

ICT, zakupu i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kosztów doradztwa i kosztów 

projektowych związanych z nową siedzibą; mimo zaistniałych trudności wyraża 

zadowolenie z determinacji, z jaką Eurojust stara się unikać nieuzasadnionego 

przenoszenia środków; 

6. ubolewa, że administracja i członkowie Wspólnego Organu Nadzorczego nie 

opublikowali swoich deklaracji o braku konfliktu interesów; wzywa do natychmiastowej 

publikacji tych deklaracji; wzywa Eurojust do przyjęcia praktycznego przewodnika w 
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zakresie zarządzania instytucjonalnego oraz zapobiegania konfliktom interesów zgodnie z 

wytycznymi opublikowanymi przez Komisję w grudniu 2013 r., a także do ustanowienia 

jasnych zasad przeciwdziałania tzw. efektowi drzwi obrotowych; przypomina Eurojustowi 

o przyjęciu wiążących przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony osób zgłaszających 

przypadki nieprawidłowości, zgodnie z art. 22c regulaminu pracowniczego urzędników 

Unii Europejskiej, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. 

  



 

AD\1118862PL.docx 5/5 PE595.376v03-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 9.2.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

38 

2 

3 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie 

Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva 

Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, 

Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, 

Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, 

Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 

Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, 

Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer 

 
 


