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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het oordeel van de Rekenkamer dat de jaarrekening van Eurojust een 
getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie per 31 december 2017, en dat de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer geen opmerkingen heeft gemaakt over de 
uitvoering van de begroting 2017 door Eurojust; is met name ingenomen met het feit dat 
de meeste aanbevelingen van de Rekenkamer met betrekking tot eerdere jaren als 
afgesloten zijn aangemerkt; wijst er met name op dat de Rekenkamer met ingang van 
2017 geen melding meer maakt van buitensporige overdrachten van vastgelegde 
kredieten voor titel II (uitgaven voor ondersteunende activiteiten) van het voorliggende 
begrotingsjaar (2016) naar het onderzochte begrotingsjaar (2017);

3. betreurt het dat Eurojust zijn vacatures uitsluitend publiceert op zijn eigen website en op 
sociale media, en niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO); begrijpt het dat Eurojust bezorgd is over extra vertaalkosten omdat EPSO 
verlangt dat vacatures in alle officiële talen worden gepubliceerd, maar wijst erop dat er 
in het geval van Eurojust slechts sprake is van een beperkt aantal vacatures; is het met 
de Rekenkamer eens dat publicatie op de website van EPSO relevant en nuttig zou zijn, 
omdat daarmee de transparantie en publiciteit gediend worden, en burgers in staat 
worden gesteld om kennis te nemen van alle vacatures van de verschillende instellingen 
en agentschappen; verzoekt Eurojust derhalve zijn vacatures ook op de website van 
EPSO te publiceren; verzoekt de Europese Commissie maatregelen te overwegen om de 
financiële lasten voor de agentschappen in verband met de vertaling van vacatures te 
verlichten, onder meer door een ad-hocraamovereenkomst te sluiten met het 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT); 

4. wijst op het belang en de meerwaarde van Eurojust bij de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit in Europa en wijst met name op de rol van Eurojust in het 
kader van de financiering van gezamenlijke onderzoeksteams; is in dit verband 
ingenomen met het feit dat Eurojust en Europol1 recentelijk een memorandum van 
overeenstemming hebben gesloten waarin criteria en voorwaarden zijn neergelegd voor 
de financiële ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksteams door de beide 
agentschappen;

5. betreurt het dat er eind 2017 nog niets was gedaan met de aanbeveling die de 
Rekenkamer in 2010 heeft gedaan om de omschrijving van de respectieve rol en 
verantwoordelijkheden van de administratieve directeur en het college van Eurojust te 
heroverwegen, om een einde te maken aan de bestaande, uit de oprichtingsverordening2

voortvloeiende, overlapping van verantwoordelijkheden; erkent dat de aanpak van deze 
                                               
1 Memorandum van overeenstemming tussen Europol en Eurojust inzake de gezamenlijke vaststelling van regels 
en voorwaarden voor de toekenning van financiële steun voor activiteiten van gezamenlijke onderzoeksteams, 
ondertekend op 1 juni 2018.
2 Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de 
strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1).



PE630.581v02-00 4/6 AD\1173711NL.docx

NL

kwestie niet valt onder de controle van Eurojust maar in behandeling was bij de 
medewetgevers in het kader van de herziening van het mandaat van Eurojust; is 
verheugd dat de nieuwe Eurojust-verordening1 is vastgesteld en verwacht dat de 
genoemde problemen opgelost zullen worden door de nieuwe structuur en de duidelijke 
afbakening van de rollen en verantwoordelijkheden, onder meer van de nieuwe raad van 
bestuur.

                                               
1 Verordening (EU) nr. 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende 
het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging 
en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).
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