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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής 
Συνεργασίας (Eurojust) παρέχοντας βοήθεια στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για 
τη δίωξη του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2018, και η δημοσιονομική του 
κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· 

3. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Eurojust αντιμετώπισε σημαντική μείωση του 
προϋπολογισμού από 48 σε 38 εκατομμύρια EUR (-21 %) και μείωση του προσωπικού 
από 242 σε 238 άτομα (-1,6 %), παρά την αύξηση του φόρτου εργασίας κατά 19 % σε 
σύγκριση με το 2017· υπενθυμίζει ότι ο φόρτος εργασίας αναμένεται να αυξηθεί 
περαιτέρω με τη νέα εντολή που θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη του 2019 και ότι ορισμένες 
υποθέσεις που αφορούν σύνθετες έρευνες μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια· 
υπενθυμίζει επίσης ότι τα κέντρα συντονισμού που διατηρήθηκαν το 2018 ήταν 17 τον 
αριθμό, ακριβώς όπως το 2017, γεγονός που καταδεικνύει τη δημοτικότητα του εν λόγω 
επιχειρησιακού εργαλείου και τη χρησιμότητά του· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
Eurojust θα πρέπει να αντιστοιχεί στα καθήκοντα και τις προτεραιότητές της 
προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει την εντολή της· ζητεί από τις αρμόδιες 
επιτροπές του Κοινοβουλίου να καλέσουν τον διοικητικό διευθυντή της Eurojust να 
παρουσιάσει τις προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Eurojust, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας που 
αναμένεται και των επιχειρησιακών κενών που θα προκαλούσε η ανεπαρκής 
χρηματοδότηση· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι όλες οι 
πληρωμές που αφορούν τριετή σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ, καθώς και οι σχετικές ειδικές 
συμβάσεις (40 821 EUR το 2018) είναι παράτυπες, δεδομένου ότι η σύμβαση ύψους 
450 000 EUR με εταιρεία που είχε παράσχει τις ίδιες υπηρεσίες βάσει προηγούμενης 
σύμβασης-πλαισίου υπεγράφη κατόπιν διαδικασίας με διαπραγμάτευση αλλά χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός 
κανονισμός επιτρέπει τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας μόνο σε συγκεκριμένες 
περιστάσεις, οι οποίες δεν τεκμηριώθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνει υπό 
σημείωση την απάντηση της Eurojust στην οποία τονίζει ότι χρειάστηκε να προσφύγει 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση λόγω των τεχνικών και επιχειρησιακών δυσχερειών 
που θα προκαλούσε η αλλαγή προμηθευτή· καλεί τη Eurojust να λάβει μέτρα για την 
πρόληψη της υπέρμετρης εξάρτησης από έναν και μόνο προμηθευτή ΤΠ προκειμένου η 
ανάθεση των μελλοντικών συμβάσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός·

5. χαιρετίζει την έγκριση επικαιροποιημένης στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την 
καταπολέμηση της απάτης από το Συλλογικό όργανο της Eurojust, τον Νοέμβριο του 
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2018·

6. επισημαίνει την αναδιοργάνωση της δομής διακυβέρνησης της Eurojust, 
συμπεριλαμβανομένου του σαφούς διαχωρισμού εκτελεστικών και επιχειρησιακών 
θεμάτων, που δρομολογήθηκε στα τέλη του 2018 με σκοπό τη συμμόρφωση προς τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 (νέος 
κανονισμός για τη Eurojust), όταν τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2019· σημειώνει ότι 
η πρόταση για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου θα 
πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του 2019 και να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 
2020·

7. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους 
τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται 
με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να αντιμετωπιστεί η εν λόγω 
εξάρτηση από εξωτερικές προσλήψεις στον σημαντικό αυτόν τομέα· ενθαρρύνει τη 
Eurojust να ενεργήσει με βάση την ενιαία σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
είναι σε εκκρεμότητα και αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων των κενών θέσεων 
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 138).


