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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja zaključke Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Eurojusta 

pošteno predstavljajo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter da so 

transakcije zakonite in pravilne; 

2. spodbuja Eurojust, naj še naprej prednostno obravnava terorizem, trgovino z ljudmi in 

tihotapljenje ter kibernetsko kriminaliteto; pozdravlja dejstvo, da so se države članice 

pogosteje udeleževale usklajevalnih srečanj in uporabljale koordinacijske centre ter da 

cenijo večjo udeležbo tretjih držav v skupnih preiskovalnih ekipah; pozdravlja dejstvo, 

da število primerov, v katerih države članice zahtevajo pomoč Eurojusta, še narašča in 

se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 23 %; meni, da bi morali njegov proračun 

temu ustrezno povečati; ugotavlja, da je bila v letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna 

Eurojusta, ki je znašal 33,818 milijona EUR, visoka in je dosegla 99,86 %; 

3. obžaluje, da je Eurojust v letnem poročilu za leto 2015 navedel, da korupcija ni med 

prednostnimi nalogami Unije; ugotavlja, da tej izjavi nasprotuje 90 primerov korupcije, 

v katerih je bil Eurojust po navedbah iz svojega letnega poročila v letu 2015 zaprošen za 

strokovno mnenje (dvakrat več kot v letu 2014); priznava, da so bile Grčija, Romunija 

in Hrvaška države članice, ki so vložile največ zahtev v zvezi s primeri korupcije; 

4. obžaluje, da se je Eurojust zaradi znanih strukturnih težav s financiranjem soočal s 

težavami pri razpoložljivosti proračunskih sredstev; obžaluje, da je moral zaradi 

finančne negotovosti preložiti nekatere od svojih tekočih dejavnosti in dragocene 

tehnološke spremembe; zahteva, da Eurojust in Komisija rešita znane strukturne težave 

in v prihodnjih letih zagotovita ustrezno raven financiranja; 

5. ugotavlja, da je bila raven sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila 

prenesena v naslednje leto za upravne odhodke, visoka (21 %); potrjuje, da je bila to v 

glavnem posledica proračunske negotovosti; obžaluje, da so zato nastali zapleti pri 

izvrševanju nekaterih pogodb o storitvah varovanja in sprejemov, projektih IKT, 

nakupu in vzdrževanju strojne opreme ter stroških svetovanja in projektov za nove 

prostore; kljub odkritim težavam pozdravlja zavezo Eurojusta, da bo skušal preprečiti 

neupravičene prenose v naslednje proračunsko leto; 

6. obžaluje, da uprava in člani neodvisnega skupnega nadzornega organa niso objavili 

izjav o interesih; poziva, naj te izjave nemudoma objavijo; poziva Eurojust, naj sprejme 

praktična vodnika o institucionalnem vodenju in o navzkrižju interesov v skladu s 

smernicami Komisije iz decembra 2013 ter določi jasna pravila proti izmeničnemu 

zaposlovanju uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“); poziva 

Eurojust, naj v skladu s členom 22(c) kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, 

ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejme zavezujoče notranje predpise o zaščiti 

prijaviteljev nepravilnosti. 
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