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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. beklemtoont dat de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) een 
belangrijke rol speelt bij het bijstaan van de bevoegde instanties van de lidstaten bij de 
vervolging van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van Eurojust op 
31 december 2018 correct is weergegeven; 

3. betreurt dat de begroting van Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 48 miljoen EUR naar 
38 miljoen EUR (-21 %) en ook het personeelsbestand van de eenheid is gekrompen 
van 242 naar 238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de werklast ten opzichte van 2017 met 
19 % is toegenomen; wijst erop dat de werklast naar verwachting verder zal toenemen 
als gevolg van het nieuwe mandaat, dat eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig onderzoek vereisen enkele jaren in beslag kunnen 
nemen; wijst er voorts op dat er in 2018 evenveel coördinatiecentra waren als in 2017, 
namelijk zeventien, waaruit blijkt dat de coördinatiecentra een nuttig en veelgebruikt 
instrument zijn; benadrukt dat de begroting van Eurojust in overeenstemming moet zijn 
met de taken en prioriteiten van de eenheid, zodat de eenheid haar mandaat kan 
vervullen; vraagt de bevoegde commissies van het Parlement de administratief directeur 
van Eurojust te verzoeken de raming van de langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele tekortkomingen als gevolg van ontoereikende 
financiering; 

4. neemt kennis van de bevinding van de Rekenkamer dat alle betalingen in verband met 
een driejarige IT-raamovereenkomst en daarmee verband houdende individuele 
overeenkomsten (40 821 EUR in 2018) onregelmatig zijn, aangezien de overeenkomst 
ter waarde van 450 000 EUR, die gesloten is met een bedrijf dat in het kader van een 
eerdere raamovereenkomst dezelfde diensten leverde, is ondertekend na een procedure 
van gunning door onderhandelingen waaraan geen oproep tot mededinging is 
voorafgegaan; herinnert eraan dat overeenkomstig het Financieel Reglement enkel een 
vereenvoudigde procedure mag worden gevolgd onder specifieke omstandigheden die 
in dit geval niet zijn onderbouwd; neemt kennis van het antwoord van Eurojust, waarin 
wordt benadrukt dat een procedure van gunning door onderhandelingen is gevolgd 
omdat de overstap naar een andere dienstverlener tot technische en operationele 
moeilijkheden zou leiden; verzoekt Eurojust maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat de eenheid te afhankelijk wordt van één enkele IT-dienstverlener, zodat 
overeenkomsten in de toekomst overeenkomstig de in het Financieel Reglement 
opgenomen procedures kunnen worden gegund;

5. is ingenomen met de goedkeuring in november 2018 van de herziene 
fraudebestrijdingsstrategie en het bijbehorende actieplan door het college;
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6. vestigt de aandacht op de herstructurering van het bestuur van Eurojust, waaronder de 
duidelijke scheiding van uitvoerende en operationele aangelegenheden, die eind 2018 
van start is gegaan met het oog op de naleving van Verordening (EU) 2018/1727 van 
het Europees Parlement en de Raad1 (de nieuwe Eurojust-verordening), die in 
december 2019 in werking treedt; merkt op dat het voorstel voor de uitvoering van het 
herziene internecontrolekader voor eind 2019 moet worden goedgekeurd en voor 
eind 2020 moet worden uitgevoerd;

7. merkt op dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat agentschappen voor adviesfuncties op 
het gebied van IT vaak gebruikmaken van extern personeel en dat er in die zin sprake is 
van een horizontale trend; vindt dat er iets gedaan moet worden aan de afhankelijkheid 
van extern personeel op dit gebied; spoort Eurojust aan gevolg te geven aan de enige 
openstaande aanbeveling van de Rekenkamer met betrekking tot de publicatie van 
vacatures op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie.

1 Verordening (EU) 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). 


