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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Eurojust 
prezintă în mod corect situația sa financiară la 31 decembrie 2017, iar operațiunile 
derulate de Eurojust se află într-o situație de legalitate și regularitate;

2. salută lipsa observațiilor Curții de Conturi cu privire la execuția bugetului Eurojust pe 
2017; salută, în special, faptul că majoritatea recomandărilor Curții de Conturi pentru 
anii anteriori au fost închise; subliniază, în special, faptul că începând din 2017 Curtea 
de Conturi nu mai semnalează reportarea excesivă a creditelor de angajament din 
exercițiul anterior (2016) în exercițiul curent (2017) pentru titlul II (cheltuieli pentru 
activități de sprijin);

3. regretă faptul că Eurojust nu publică toate anunțurile sale de posturi vacante pe site-ul 
Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), ci numai pe site-ul propriu și 
pe platforme de comunicare socială; recunoaște preocupările Eurojust în ceea ce 
privește costurile suplimentare de traducere, care se datorează faptului că EPSO solicită 
publicarea anunțurilor de posturi vacante în toate limbile oficiale, dar subliniază că în 
cazul specific al Eurojust există doar un număr limitat de posturi vacante; este de acord 
cu observația Curții de Conturi, conform căreia acest lucru ar fi relevant și util, având în 
vedere că publicațiile EPSO sporesc transparența și asigură o audiență mai largă pentru 
comunicările publicitare, permițându-le cetățenilor Uniunii să se informeze cu privire la 
ansamblul ofertelor publicate de diferitele instituții și agenții ale Uniunii; solicită, prin 
urmare, ca Eurojust să-și publice anunțurile de posturi vacante și pe site-ul EPSO; invită 
Comisia să aibă în vedere măsuri menite să reducă sarcina financiară pentru traducerea 
anunțurilor de posturi vacante în cadrul agențiilor, inclusiv prin instituirea unui acord-
cadru ad-hoc cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT); 

4. reamintește importanța și valoarea adăugată a Eurojust în lupta împotriva criminalității 
organizate în întreaga Europă și, în special, rolul său în finanțarea echipelor comune de 
anchetă (JIT); salută, în acest sens, încheierea recentă a unui nou memorandum de 
înțelegere între Eurojust și Europol1 privind stabilirea unor criterii și condiții pentru 
sprijinul financiar acordat activităților echipelor comune de anchetă de cele două 
agenții;

5. regretă că recomandarea formulată de Curtea de Conturi în 2010 de a reevalua modul în 
care sunt definite rolurile și responsabilitățile atribuite directorului administrativ și 
colegiului Eurojust, pentru a evita suprapunerea responsabilităților (rezultând din 
decizia de instituire2), era încă deschisă la sfârșitul anului 2017; recunoaște că 
soluționarea acestei probleme nu se află sub controlul Eurojust, însă ia act de faptul că 
aspectul menționat a fost examinat de către colegiuitori în contextul revizuirii 

                                               
1 Memorandumul de înțelegere privind stabilirea unor norme și condiții pentru sprijinul financiar acordat 
activităților desfășurate de Europol și Eurojust în cadrul unor echipe comune de anchetă, semnat la 1 iunie 2018.
2 Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei 
împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 63, 6.3.2002, p. 1).
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mandatului Eurojust; salută adoptarea noului Regulament privind Eurojust1 și se 
așteaptă ca aceste chestiuni să fie soluționate odată cu instituirea noii structuri și cu 
clarificarea rolurilor și a responsabilităților aferente, inclusiv ale noului Comitet 
executiv.

                                               
1 Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a 
Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).
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