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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį 
Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais3, ypač į jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 
kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 140.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojust) 2010 finansinių metų 
sąskaitų uždarymo
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187TVR, įkuriantį 
Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais3, ypač į jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojust) 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 140.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos teisinio 
bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo dalį
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Eurojusto 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2010 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį 
Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais3, ypač į jo 36 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir ataskaitose atspindimos 
finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

B. kadangi Parlamentas 2011 m. gegužės 10 d. priėmė sprendimą dėl Eurojusto 
administracijos direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Eurojusto 2009 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas5, ir prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo 
rezoliucijoje Parlamentas, be kita ko:

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 140.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
5 OL L 250, 2011 9 27, p. 215.
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- paragino Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokių 
veiksmų imtasi siekiant išvengti asignavimų perkėlimo;

- pareiškė esąs susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai vėl nustatė įdarbinimo 
procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų; ypač atkreipė dėmesį į vis dar per 
aukštą laisvų darbo vietų lygį (24 proc.), nors jis ir sumažėjo, palyginti su 
2008 m. (26 proc.) ir 2007 m. (33 proc.);

- paragino Agentūrą nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagerinti įdarbinimo 
procedūrą, sumažinti laikinųjų darbuotojų skaičių, pertvarkyti Žmogiškųjų 
išteklių skyrių, parengti žmogiškųjų išteklių valdymo planą, sustiprinti 
Žmogiškųjų išteklių skyriaus veiklos kontrolę ir persvarstyti išimčių registro 
turinį;

C. kadangi Agentūros 2010 m. biudžetas buvo 32 300 000 EUR, t. y. 14,5 proc. didesnis 
nei 2009 finansiniais metais;

D kadangi Europos Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą 2010 m. buvo 30 163 220 EUR, 
palyginti su 24 799 400 EUR 2009 m. 1, ir tai rodo, kad jis padidėjo 21,62 proc.;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad 2010 m. Agentūra įvykdė 
97,8 proc. veiklos biudžeto įsipareigojimų asignavimų; visų pirma pažymi, kad, 
palyginti su 2009 m.:

– pagal 1 antraštinę dalį (Personalo išlaidos) įvykdytas biudžetas padidėjo 
18,6 proc.;

– pagal 2 antraštinę dalį (Administravimas) įvykdytas biudžetas padidėjo 6 proc.;
– pagal 3 antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) įvykdytas biudžetas padidėjo 34 proc.;

2. patvirtina, kad Komisija skyrė Agentūrai 2 159 000 EUR dalyvavimui baudžiamosios 
teisenos programose (jungtinės tyrimų grupės) ir 2010 m. Agentūra gavo 95 proc. šios 
sumos;

Asignavimų pervedimai ir perkėlimas į kitą laikotarpį

3. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą nustato, kad 2010 m. biudžete atlikti 
šeši perkėlimai; 

4. atsižvelgdamas į minėtą ataskaitą nustato, kad automatiškai į kitą laikotarpį perkeliamų 
įsipareigojimų asignavimų (neįskaitant dotacijų) padaugėjo nuo 16 proc. 2009 m. iki 
20 proc. 2010 m., 2010 m. iš viso perkelta 6 100 000 EUR;

5. ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokių veiksmų 
imtasi siekiant išvengti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį; yra itin susirūpinęs dėl 
pernelyg didelių perkėlimų į kitą laikotarpį III antraštinėje dalyje; pažymi, kad jie 
sudarė 38 proc. III antraštinės dalies biudžeto ir kad Audito Rūmai šį trūkumą pabrėžia 
jau kelerius metus; 

Viešųjų pirkimų procedūros

                                               
1 OL L 64, 2010 3 12, p. 1052.
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6. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą patvirtina, kad 2010 m. užbaigtos devynios 
atviros procedūros, septynios derybų procedūros, trys tarpinstitucinės procedūros ir 
viena jungtinė procedūra su tarptautine organizacija ir sudarytos 29 naujos sutartys;

7. patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad vienu atveju vertinimo komitetas nepritaikė 
konkurso specifikacijose nurodytų vertinimo koeficientų; todėl ragina Agentūrą užkirsti 
kelią kitoms panašioms klaidoms ir užtikrinti, kad vykdant konkursą būtų laikomasi 
procedūros kokybės standartų; 

Išimčių registras

8. atsižvelgdamas į metinėje veiklos ataskaitoje pateiktus pastebėjimus nustato, kad 
2010 m. į išimčių registrą įtraukti šeši nauji sprendimai dėl išimčių: keturi sprendimai 
susiję su biudžetu, finansais ir pirkimais ir du sprendimai susiję su žmogiškaisiais 
ištekliais;

9. visų pirma pažymi, kad biudžeto, finansų ir pirkimų atžvilgiu keturios išimtys susijusios 
su:

– teisės atlikti pervedimus pagal Finansinio reglamento 23 straipsnio 1 dalį 
suteikimu;

– Eurojusto finansinio reglamento 75 straipsniu ir Eurojusto skiriamos dotacijos 
skyrimu – Europos teisminiu tinklu – ir kad išimties galiojimo laikotarpis baigėsi 
2010 m. gruodžio 31 d.;

– sutarties, kuri turėjo pasibaigti, termino pratęsimu ir kad klausimas išspręstas 
2010 m. gruodžio 27 d. pasirašius naują sutartį po įvykusio konkurso;

– 2008 m. sprendimu dėl dotacijos skyrimo paskirtos sumos padidėjimu (2008 m.);

ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padėtį dėl 
dviejų išimčių, kurios vis dar buvo taikomos 2010 m. pabaigoje; 

10. pažymi, kad dvi išimtys žmogiškųjų išteklių srityje buvo susijusios su: 
– sutarties su personalo nariu pratęsimu, kad jis galėtų laikinai eiti padalinio vadovo 

pareigas;
– laikinu personalo nario perkėlimu tarnybos interesais pagal Tarnybos nuostatų 

7 straipsnį;

patvirtina Agentūros informaciją, kad padėtis pasikeitė 2010 m. spalio 15 d.

Žmogiškieji ištekliai

11. pareiškia esąs susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai ir vėl nustatė įdarbinimo procedūrų 
vykdymo trūkumų; ypač atkreipia dėmesį į vis dar aukštą laisvų darbo vietų lygį 
(13 proc.), nors jis ir sumažėjo, palyginti su 2009 m. (26 proc.) ir 2007 m. (33 proc.); 
atitinkamai ragina Agentūrą parengti išsamų įdarbinimo planą siekiant gerokai 
sumažinti laisvų darbo vietų lygį ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją;
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12. patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad nors negali būti įdarbinama pagal rezervo 
sąrašus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, 2010 m. vienas pareigūnas buvo įdarbintas 
pagal rezervo sąrašą, kurio galiojimo terminas baigėsi 2009 m. sausio mėn. ir kurio 
galiojimo termino pratęsimui nebuvo pritarta; ragina Agentūrą užtikrinti, kad visi su 
įdarbinimu susiję sprendimai būtų tinkamai dokumentuojami, siekiant išvengti, kad to 
nenutiktų ateityje;

13. ragina Agentūrą nutraukti tokią praktiką ir laikytis įdarbinimo taisyklių;

Veikla

Organizacinės struktūros peržiūra

14. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą pažymi, kad organizacinės struktūros peržiūra, 
pradėta 2009 m., buvo tęsiama 2010 m. ir kad buvo parengti daugiamečio 2012–
2014 m. personalo politikos plano ir 2011 m. personalo planų projektai; taip pat pažymi, 
kad iki 2010 m. pabaigos konsultavimo bendrovė pateikė išsamų įgyvendinimo etapo 
planą ir Kolegija jį galiausiai aptarė ir jam pritarė;

Finansinė atskaitomybė ir analizė

15. patvirtina metinėje veiklos ataskaitoje pateiktus pastebėjimus, kad Agentūros Biudžeto, 
finansų ir viešųjų pirkimų skyrius nustatė pažangesnį finansinės atskaitomybės ir 
analizės vykdymo skyriaus mastu būdą; supranta, kad dabar skyriaus vadovai gauna 
visą informaciją dėl išlaidų ir įsipareigojimų pagal biudžeto eilutes ir kad informacija 
teikiama kas mėnesį ir ketvirtį, darant palyginimus su biudžetu ir ankstesniais metais 
pamėnesiui ir teikiami suvestiniai duomenys;

16. mano, kad tikslus šio metodo taikymas turėtų užtikrinti geresnį biudžeto ir finansų 
valdymą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 
konkrečius šio metodo taikymo rezultatus;

Administracijos direktoriaus atsakomybė

17. primena, kad Agentūros administracijos direktorius yra atskaitingas biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai už biudžeto įplaukas ir išlaidas ir yra atsakingas už tai, kad būtų 
nustatyta organizacinė struktūra, įdiegtos vidaus valdymo bei kontrolės sistemos ir 
procedūros, susijusios su galutinių finansinių ataskaitų, kuriose nėra reikšmingų 
netikslumų, parengimu, ir užtikrintas šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas 
ir tvarkingumas;

18. vis dėlto patvirtina Audito Rūmų pastebėjimus, kad administracijos direktorius nėra 
de facto atsakingas už daugumą kasdienio valdymo sprendimų, kuriuos priima 
Agentūros kolegija pagal taikomas ją įsteigiančio Sprendimo 2002/187/TVR nuostatas;

19. ragina Agentūrą ir jos Kolegiją nedelsiant patikslinti atitinkamą administracijos 
direktoriaus ir Kolegijos atsakomybę, siekiant išspręsti atskaitomybės sutapimo 
klausimą, ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nuolat teikti informaciją šiuo 
klausimu;

Metinė darbo programa
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20. pabrėžia, kaip svarbu sieti Agentūros rodiklius su tikslais, biudžetu ir Agentūros darbo 
programa, kad suinteresuotosioms šalims būtų sudaryta galimybė vertinti Agentūros 
veiklą; todėl ragina Agentūrą nedelsiant pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie pagrindinius Agentūros nustatytus rodiklius ir jų sąsajas su tikslais, 
biudžetu ir darbo programa;

21. mano, kad Agentūros vidaus procesas, kuriuo grindžiamas jos metinės darbo programos 
rengimas, turi didelį poveikį informacijos, kurią Agentūra teikia suinteresuotosioms 
šalims ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, patikimumui; todėl ragina 
Agentūrą nedelsiant užtikrinti, kad planavimas būtų nuoseklus, būtų laikomasi tinkamų 
procedūrų ir gairių ir darbo programa būtų grindžiama pakankama dokumentacija, kad 
būtų pateikta informacija apie visas vykdomos veiklos rūšis ir planuojamus išteklius 
pagal veiklą;

22. yra susirūpinęs, kad steigimo Sprendime 2002/187/TVR neaptartas atsakomybės už 
darbo programos parengimą ir priėmimą klausimas; mano, kad dėl to gali atsirasti
painiavos ir nebūti už darbo programos parengimą ir priėmimą atsakingo asmens; taigi 
ragina Agentūrą greitai pašalinti šį trūkumą ir informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi;

23. ragina Agentūrą nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad nebūtų abejojama jos 
biudžeto vykdymo teisiniu pagrindu ir kad darbo programa būtų išsami ir joje būtų 
pateikta visa reikalinga informacija (t. y. informacija apie visas Agentūros vykdomos 
veiklos rūšis ir planuojamus išteklius pagal veiklą);

24. taip pat ragina Agentūrą nustatyti daugiametį IT strateginį planą operatyvinei ir paramos 
veiklai;

Vidaus auditas

25. patvirtina, kad vis dar neįgyvendinta 12 „labai svarbių“ Vidaus audito tarnybos (VAT) 
rekomendacijų, įskaitant dvi, kurias Agentūra pranešė įgyvendinusi, ir ragina VAT 
paaiškinti, kokia yra dabartinė padėtis dėl rekomendacijų įgyvendinimo Agentūroje; 

26. pažymi, kad aštuonių „labai svarbių“ rekomendacijų įgyvendinimas atidėtas vėlesniam 
laikui, nei Agentūros nustatytas terminas jos pirminiame veiksmų plane; pažymi, kad 
šešias iš jų vėluojama įgyvendinti daugiau kaip 12 mėnesių ir jos yra: 

– išimčių registro turinio ir jo taisomųjų veiksmų persvarstymas; 
– žmogiškųjų išteklių valdymo plano parengimas;
– su žmogiškaisiais ištekliais susijusios veiklos priežiūros tobulinimas;
– laikinųjų darbuotojų skaičiaus mažinimas; 
– Žmogiškųjų išteklių skyriaus struktūros persvarstymas;
- integruoto žmogiškųjų išteklių IT įrankio taikymas.

27. ragina Agentūrą nedelsiant tinkamai išnagrinėti VAT pateiktas rekomendacijas ir 
informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi šiuo 
požiūriu;

°

° °
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28. atkreipia dėmesį į savo rekomendacijas dėl ankstesnių biudžeto įvykdymo ataskaitų, 
kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;

29. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2012 m. ... rezoliucijoje dėl 
ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.
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Priedas
Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

Eurojustas 2006 2007 2008 2009

Veikla nepateikta
– Eurojusto veiklos rezultatus sunku vertinti dėl 
to, kad stinga rodiklių, yra naudotojų 
pasitenkinimo kiekybinio vertinimo trūkumų ir 
nėra derinami biudžetas ir darbo programa

– ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai informaciją apie pagrindinius 
veiklos rodiklius ir jų sąsajas su Agentūros tikslais, 
biudžetu ir darbo programa 

Asignavimų 
perkėlimas į kitą 
laikotarpį

– tiksliai nesilaikoma metinio 
periodiškumo ir specifikacijų 
principų: iš biudžeto valdymo 
informacijos matyti, kad atlikta 
daug asignavimų perkėlimų tarp 
biudžeto eilučių ir daugeliu atveju 
pagrindžiamoji dokumentacija 
nebuvo pakankamai išsamiai 
nurodyta

– tiksliai nesilaikyta metinio 
periodiškumo principo: daug 
perkėlimų į kitą laikotarpį ir 
programavimo bei priežiūros 
trūkumai (biudžetas: 18,9 mln. EUR; 
asignavimai: 18 mln. EUR; 
perkėlimai į kitą laikotarpį: 
5,2 mln. EUR)

– tiksliai nesilaikyta metinio periodiškumo 
principo; būta daug asignavimų, kurie buvo 
perkelti iš ankstesnių metų ir tada atšaukti 
(1 000 000 EUR, arba 25 proc., į kitą laikotarpį 
perkeltų asignavimų)

– ragina Komisiją užtikrinti, kad Eurojustas 
turėtų kuo mažiau grynųjų pinigų → Eurojustas 
nuolat turi daug grynųjų pinigų (2008 m. 
gruodžio mėn.: 4 612 878,47 EUR)

– Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. 
perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio
– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją, kokių veiksmų imtasi siekiant 
išvengti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį – tai 
buvo problema, kuri kartojosi per ankstesnes 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras

Viešųjų pirkimų 
procedūros

– viešųjų pirkimų procedūrų 
trūkumai

– dvejų ankstesnių metų viešųjų 
pirkimų procedūrų trūkumai (t. y. kad 
Agentūra pratęsė esamas sutartis 
pažeisdama taisykles)

– viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai per 
pastaruosius trejus metus: daugelio viešųjų 
pirkimų atveju prieš pradedant viešųjų pirkimų 
procedūrą nebuvo atliekamas pradinis rinkos 
vertės įvertinimas; sutarčių vykdymo priežiūros 
viešųjų pirkimų planavimo trūkumai → ragina 
Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie planuojamas jų 
pašalinimo priemones

– džiaugiasi, kad Agentūra nustatė priemones, kurias 
taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir 
(arba) paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų 
pirkimų procedūrą; mano, kad ši iniciatyva svarbi ir 
ją taip pat turėtų taikyti kitos agentūros; be to, 
palankiai vertina Agentūros 2009 m. viešųjų pirkimų 
planą, kuriuo vadovaujantis Eurojusto skyriams ir 
tarnyboms buvo daug lengviau tvarkyti savo 
konkursus; mano, kad šios iniciatyvos gerina 
įgaliojimus suteikiančio pareigūno vadovavimą ir 
kontrolę
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Priedas
Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

Eurojustas 2006 2007 2008 2009

Žmogiškieji 
ištekliai

nepateikta
– įdarbinimo procedūrų trūkumai

– sumažinti laisvų darbo vietų lygį 
nuo 34 proc. 2007 m. pabaigoje iki 
25 proc. 2008 m. pabaigoje

– įdarbinimo planavimo trūkumai

– įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo 
trūkumai: 26 proc. darbo vietų vis dar laisvos
– Eurojustas nesilaikė konkretumo principo
– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie jos naują įdarbinimo 
procedūrą

– Audito Rūmai pažymi įdarbinimo procedūros 
planavimo ir vykdymo trūkumus (24 proc. darbo 
vietų lieka laisvos)
– ragina Agentūrą parengti išsamų įdarbinimo planą 
siekiant gerokai sumažinti laisvų darbo vietų lygį ir 
apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją
– ragina Agentūrą sumažinti laikinųjų darbuotojų 
skaičių iki VAT rekomenduoto skaičiaus
– išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai 
pranešė, jog tris iš šešių vidurinės grandies vadovų 
etatų Agentūroje buvo užėmę tas pareigas laikinai 
einantys darbuotojai

Vidaus auditas nepateikta nepateikta
– ragina Agentūrą įvykdyti visas 26 Vidaus 
audito tarnybos pateiktas rekomendacijas; ragina 
Agentūrą nedelsiant įgyvendinti šias 
rekomendacijas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo: 
parengti trumpojo laikotarpio planą šiuo metu 
neužimtoms darbo vietoms užpildyti; pakeisti 
Žmogiškųjų išteklių skyriaus struktūrą; sumažinti 
laikinųjų darbuotojų skaičių; tobulinti įdarbinimo 
procedūrą; patvirtinti įgyvendinimo taisykles, 
reglamentuojančias karjeros raidą; užtikrinti 
atrankos komisijos narių nepriklausomumą; taip 
pat užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų 
įgyvendinimą

– ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančią instituciją apie vėlavimo įgyvendinti 
VAT 2008 m. gruodžio 31 d. rekomendacijas 
priežastis ir nedelsiant imtis veiksmų dėl įdarbinimo 
procedūros tobulinimo, sumažinant laikinųjų 
darbuotojų skaičių, pertvarkant Žmogiškųjų išteklių 
skyrių, parengiant žmogiškųjų išteklių valdymo 
planą, gerinant veiklos žmogiškųjų išteklių srityje 
priežiūrą ir patikrinant išimčių registro turinį


