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Módosítás 1
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai 
Igazságügyi Együttműködési Egység 
(Eurojust) fontos szerepét abban, hogy 
segítse a tagállamok illetékes hatóságait a 
határokon átnyúló és szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos büntetőeljárások 
lefolytatásában;

1. hangsúlyozza az Európai 
Igazságügyi Együttműködési Egység 
(Eurojust) alapvető szerepét abban, hogy 
segítse a tagállamok illetékes hatóságait a 
határokon átnyúló és szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos nyomozások és 
büntetőeljárások lefolytatásában;

Or. en

Módosítás 2
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli továbbá, hogy a 
Számvevőszék szerint az Eurojust 
megfelelően végrehajtotta az előző évek 
valamennyi ajánlását;

Or. en

Módosítás 3
Loránt Vincze

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
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csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat;

csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy mind az előző évek 
folyamatban lévő ügyeinek, mind az új 
ügyek száma az elmúlt években 
folyamatosan bővült, és ez a tendencia 
várhatóan folytatódni fog; emlékeztet 
arra, hogy a 2019 végén hatályba lépő új 
mandátummal a munkateher várhatóan 
tovább fog nőni, és hogy az összetett 
vizsgálatokkal kapcsolatos ügyek 
némelyike több évig is eltarthat; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a koordinációs 
központok száma 2018-ban – csakúgy, 
mint 2017-ben – 17 volt, ami bizonyítja 
ezen operatív eszköz népszerűségét és 
hasznosságát; hangsúlyozza, hogy az 
Eurojust alapvető szerepet játszik az Unió 
biztonságának garantálásában, és ezért 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; rendkívül aggasztónak 
tartja a Bizottság által a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben javasolt jelentős 
forráscsökkentéseket; felhívja a Parlament 
illetékes bizottságait, hogy kérjék fel az 
Eurojust adminisztratív igazgatóját, hogy 
ismertesse az Eurojust előre jelzett hosszú 
távú finanszírozási igényeit, beleértve azt 
is, hogy a tervezett jövőbeli feladatok 
közül mennyi fedezhető 
hatékonyságnöveléssel, hogy az elégtelen 
finanszírozásból milyen működési 
hiányosságok erednek, és hogy ezeknek a 
határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre várhatóan milyen hatása lesz;

Or. en

Módosítás 4
Kris Peeters

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat; 

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; figyelmeztet arra, hogy a 
megfelelő finanszírozás hiánya aláássa az 
Eurojust munkáját a súlyos, határokon 
átnyúló és szervezett bűnözés üldözésében, 
és ezért biztonsági kockázatot jelent a 
tagállamokra nézve; felhívja a Parlament 
illetékes bizottságait, hogy kérjék fel az 
Eurojust adminisztratív igazgatóját, hogy 
ismertesse az Eurojust előre jelzett hosszú 
távú finanszírozási igényeit, beleértve a 
várható hatékonyságnövekedést és az 
elégtelen finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 5
Morten Petersen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
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az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat; 

az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; hangsúlyozza, hogy nemcsak a 
letartóztatások, hanem a határokon 
átnyúló súlyos bűncselekmények 
büntetőeljárásainak sikeres lefolytatása is 
alapvető fontosságú az uniós polgárok 
biztonsága szempontjából; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a koordinációs 
központok száma 2018-ban – csakúgy, 
mint 2017-ben – 17 volt, ami bizonyítja 
ezen operatív eszköz népszerűségét és 
hasznosságát; hangsúlyozza, hogy az 
Eurojust költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 6
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
az Eurojust költségvetése jelentős 
mértékben, 48 millió euróról 38 millió 
euróra (-21%), a személyzet létszáma 
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pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat;

pedig 242-ről 238-ra csökkent (-1,6%) 
csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez 
képest 19%-kal nőtt a munkateher; 
emlékeztet arra, hogy a 2019 végén 
hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és 
hogy az összetett vizsgálatokkal 
kapcsolatos ügyek némelyike több évig is 
eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
koordinációs központok száma 2018-ban – 
csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami 
bizonyítja ezen operatív eszköz 
népszerűségét és hasznosságát; 
hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell 
feladataihoz és prioritásaihoz annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudja 
megbízatását; felhívja a Parlament illetékes 
bizottságait, hogy kérjék fel az Eurojust 
adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse 
az Eurojust előre jelzett hosszú távú 
finanszírozási igényeit, beleértve a várható 
hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési 
hiányosságokat, megjelölve azt is, hogy 
milyen kiigazításra van szükség az 
Európai Ügyészség munkájának kielégítő 
támogatásához;

Or. en

Módosítás 7
Tom Vandendriessche

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Számvevőszék 
azon megállapítását, hogy a hároméves 
informatikai keretszerződéshez, valamint a 
kapcsolódó egyedi szerződésekhez 
kapcsolódó kifizetések (2018-ban 40 821 
euró) szabálytalanok, mivel a 450 000 euró 
értékű szerződést tárgyalásos eljárást 
követően, de hirdetmény előzetes 
közzététele nélkül írták egy olyan 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék 
azon megállapítását, hogy a hároméves 
informatikai keretszerződéshez, valamint a 
kapcsolódó egyedi szerződésekhez 
kapcsolódó kifizetések (2018-ban 40 821 
euró) szabálytalanok, mivel a 450 000 euró 
értékű szerződést tárgyalásos eljárást 
követően, de hirdetmény előzetes 
közzététele nélkül írták egy olyan 
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vállalattal, amely egy korábbi 
keretszerződés alapján ugyanazokat a 
szolgáltatásokat nyújtotta; emlékeztet arra, 
hogy a költségvetési rendelet csak olyan 
különleges körülmények között teszi 
lehetővé az egyszerűsített eljárás 
alkalmazását, amelyek itt nem álltak fenn; 
tudomásul veszi az Eurojust válaszát, 
amely hangsúlyozza a tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának szükségességét, tekintettel 
arra, hogy a szolgáltatóváltás technikai és 
operatív nehézségeket okozott volna; 
felhívja az Eurojustot, hogy tegyen 
lépéseket az egyetlen informatikai 
beszállítótól való túlzott függés 
megakadályozása és annak érdekében, 
hogy a szerződéseket a jövőben a 
költségvetési rendeletben előírt 
eljárásokkal összhangban ítéljék oda;

vállalattal, amely egy korábbi 
keretszerződés alapján ugyanazokat a 
szolgáltatásokat nyújtotta; emlékeztet arra, 
hogy a költségvetési rendelet csak olyan 
különleges körülmények között teszi 
lehetővé az egyszerűsített eljárás 
alkalmazását, amelyek itt nem álltak fenn; 
nem tartja kielégítőnek az Eurojust 
válaszát, amely hangsúlyozza a tárgyalásos 
eljárás alkalmazásának szükségességét, 
tekintettel arra, hogy a szolgáltatóváltás 
technikai és operatív nehézségeket okozott 
volna, és felhívja az Eurojustot, hogy 
tegyen lépéseket az egyetlen informatikai 
beszállítótól való túlzott függés 
megakadályozása és annak érdekében, 
hogy a szerződéseket a jövőben a 
költségvetési rendeletben előírt 
eljárásokkal összhangban ítéljék oda;

Or. en

Módosítás 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. erőteljesen ösztönzi az Eurojustot, 
hogy a bel- és igazságügy területén 
továbbra is dolgozzon ki együttműködési 
projekteket a többi uniós intézménnyel, 
szervvel, hivatallal és ügynökséggel;

Or. en

Módosítás 9
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés



AM\1194674HU.docx 9/10 PE644.911v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. tudomásul veszi, hogy a 2019 
decemberében hatályba lépő (EU) 
2018/1727 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek1..1 (az új Eurojust-rendeletnek) 
való megfelelés érdekében 2018 végén 
megkezdték az Eurojust irányítási 
struktúrájának átszervezését, és ennek 
keretében egyebek mellett szétválasztották 
a végrehajtást és az operatív ügyek 
kezelését; megjegyzi, hogy a felülvizsgált 
belső ellenőrzési keretrendszer 
végrehajtására vonatkozó javaslatot 2019 
végéig el kell fogadni, és 2020 végéig 
végre kell hajtani;

6. tudomásul veszi, hogy a 2019 
decemberében hatályba lépő (EU) 
2018/1727 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek1 (az új Eurojust-rendeletnek) 
való megfelelés érdekében 2018 végén 
megkezdték az Eurojust irányítási 
struktúrájának átszervezését, és ennek 
keretében egyebek mellett szétválasztották 
a végrehajtást és az operatív ügyek 
kezelését; megjegyzi, hogy a felülvizsgált 
belső ellenőrzési keretrendszer 
végrehajtására vonatkozó javaslatot 2019 
végéig el kell fogadni, és 2020 végéig 
végre kell hajtani; üdvözli az Eurojust 
által a nemek közötti egyensúly 
előmozdítása érdekében tett 
erőfeszítéseket;

_________________ _________________
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1727 rendelete (2018. november 14.) 
a Büntető Igazságszolgáltatási 
Együttműködés Európai Ügynökségének 
(Eurojust) létrehozásáról, valamint a 
2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 
2018.11.21., 138. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1727 rendelete (2018. november 14.) 
a Büntető Igazságszolgáltatási 
Együttműködés Európai Ügynökségének 
(Eurojust) létrehozásáról, valamint a 
2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 
2018.11.21., 138. o.).

Or. en

Módosítás 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
horizontális tendenciát állapított meg az 
ügynökségek körében az informatikai 
tanácsadói szerepekben foglalkoztatott 
külső személyzet alkalmazása terén; kéri, 
hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-
felvételtől való függőséget ezen a fontos 
területen; arra ösztönzi az Eurojustot, hogy 

7. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
horizontális tendenciát állapított meg az 
ügynökségek körében az informatikai 
tanácsadói szerepekben foglalkoztatott 
külső személyzet alkalmazása terén; kéri, 
hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-
felvételtől való függőséget ezen a fontos 
területen; arra ösztönzi az Eurojustot, hogy 
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tegyen eleget a Számvevőszék egyetlen 
függőben lévő ajánlásának, és tegye közzé 
álláshirdetéseit az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal honlapján.

tegyen eleget a Számvevőszék egyetlen 
függőben lévő ajánlásának, és tegye közzé 
álláshirdetéseit az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal honlapján; határozottan 
arra ösztönzi az Eurojustot, hogy fejlessze 
tovább a többi uniós intézménnyel, 
szervvel, hivatallal és ügynökséggel való 
együttműködést, hogy a bel- és igazságügy 
területén internalizálják az informatikai 
szerepköröket;

Or. en

Módosítás 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megjegyzi, hogy a férfiak 
alulreprezentáltak a személyzetben, és 
emlékeztet a nemek közötti egyensúly 
fontosságára az Eurojust személyzetén 
belül; ezért arra ösztönzi az Eurojustot, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az egyensúly és a Bizottság által kitűzött 
célok elérése, azaz a „Stratégiai 
szerepvállalás a nemek közötti 
egyenlőségért (2016-2019)” című 
dokumentumban jelzett alulreprezentált 
nem legalább 40%-ának elérése 
érdekében.

Or. en


