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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o  absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2010
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Eurojustu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami Eurojustu1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje 
Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom3, a najmä na jeho článok 
36,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

1. … administratívnemu riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za 
rozpočtový rok 2010;

2. uvádza svoje poznámky v pripojenom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, administratívnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a 
Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v 
sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 140.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2010
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Eurojustu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami Eurojustu1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje 
Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom3, a najmä na jeho článok 
36,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

1. … účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2010;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie administratívnemu riaditeľovi 
Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v 
Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 140.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2010
(C7-0282/2011 – 2011/2221(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Eurojustu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami Eurojustu1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje 
Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom3, a najmä na jeho článok 
36,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

B. keďže 10. mája 2011 Parlament udelil administratívnemu riaditeľovi Eurojustu 
absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 20095 a vo svojom 
uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem iného:

- vyzval agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach 
prijatých s cieľom zabrániť prenosu rozpočtových prostriedkov;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 140.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
5 Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 215.
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- vyjadril znepokojenie na skutočnosťou, že Dvor audítorov opätovne zaznamenal 
nedostatky v plánovaní a uplatňovaní postupov prijímania zamestnancov;
poukazuje predovšetkým na to, že podiel neobsadených pracovných miest 
(24 %) je stále príliš vysoký, hoci je nižší ako v roku 2008 (26 %) a v roku 2007 
(33 %);

- vyzval agentúru, aby prijala bezodkladné opatrenia na zlepšenie postupu 
prijímania zamestnancov, zníženie počtu dočasných zamestnancov, 
reštrukturalizáciu oddelenia ľudských zdrojov, vypracovanie plánu riadenia 
ľudských zdrojov, posilnenie monitorovania činností v oblasti ľudských zdrojov 
a prehodnotenie obsahu registra výnimiek,

C. keďže rozpočet agentúry na rok 2010 predstavoval 32 300 000 EUR, čo je v porovnaní 
s rozpočtovým rokom 2009 zvýšenie o 14,5 %,

D keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2010 bol vo výške 30 163 220 EUR, 
čo v porovnaní so sumou 24 799 400 EUR v roku 20091 predstavuje nárast o 21,62 %,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1. na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že v roku 2010 agentúra využila 
97,8 % viazaných rozpočtových prostriedkov zo svojho operačného rozpočtu; 
poukazuje predovšetkým na to, že v porovnaní s rokom 2009 sa:
-  v rámci hlavy 1 (Výdavky  na zamestnancov) zvýšila miera plnenia rozpočtu o 

18,6 %;
-  v rámci hlavy 2 (Administratívne výdavky) zvýšila miera plnenia rozpočtu o 6 %;
-  v rámci hlavy 3 (Operačné výdavky) zvýšila miera plnenia rozpočtu o 34 %;

2. berie na vedomie, že Komisia udelila agentúre prostriedky vo výške 2 159 000 EUR na 
účasť v programoch v oblasti trestnej justície (spoločné vyšetrovacie tímy) a že v roku 
2010  získala agentúra 95 % tejto sumy;

Presuny a prenos rozpočtových prostriedkov 

3. na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že v roku 2010 bolo uskutočnených 6 
presunov rozpočtových prostriedkov;

4. na základe vyššie uvedenej správy konštatuje, že automatické prenosy viazaných 
rozpočtových prostriedkov (s výnimkou grantov) sa zvýšili zo 16 % v roku 2009 na 
20 % v roku 2010, pričom v roku 2010 dosiahli celkovú výšku 6 100 000 EUR;

5. vyzval agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých 
s cieľom zabrániť prenosu rozpočtových prostriedkov; je obzvlášť znepokojený 
nadmerným objemom prenesených rozpočtových prostriedkov z hlavy III; 
poznamenáva, že prenesené rozpočtové prostriedky predstavovali 38 % rozpočtu hlavy 
III a že Dvor audítorov už niekoľko rokov upozorňuje na tento nedostatok;

Postupy verejného obstarávania

                                               
1 Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010, s. 1052.
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6. na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že v roku 2010 bolo ukončených 9 
verejných súťaží, 7 rokovacích konaní, 3 medziinštitucionálne postupy a 1 spoločný 
postup s medzinárodnou organizáciou, ktorých výsledkom bolo 29 nových zmlúv;

7. berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že v jednom prípade hodnotiaci výbor 
neuplatnil váhu výberových kritérií uverejnených v súťažných podkladoch; vyzýva 
preto agentúru, aby zabránila ďalším podobných chybám a zabezpečila, aby sa 
dodržiavali normy kvality postupov verejného obstarávania;

Register výnimiek

8. z pripomienok k výročnej správe o činnosti vyvodzuje, že v roku 2010 sa do registra 
výnimiek zapísalo 6 nových rozhodnutí o výnimkách: 4 sa týkali rozpočtu, financií a 
verejného obstarávania a 2 sa týkali ľudských zdrojov;

9. poukazuje predovšetkým na to, že 4 výnimky v oblasti rozpočtu, financií a verejného 
obstarávania sa týkali:
- delegovania právomoci vykonávať presuny v súlade s článkom 23 ods. 1 

nariadenia o rozpočtových pravidlách;
- článku 75 rozpočtového nariadenia Eurojustu a udelenia grantu Eurojustu 

Európskej justičnej sieti a uplynutím platnosti výnimky 31. decembra 2010;
- predĺženia zmluvy, ktorá už mala byť ukončená, čo vyústilo 27. decembra 2010 

do podpísania novej zmluvy po ukončení postupu verejného obstarávania;
- zvýšenia sumy vyčlenenej  na základe rozhodnutia o udelení grantu z roku 2008 

(v roku 2008);

vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave dvoch 
výnimiek, ktoré neboli koncom roka 2010 ešte stále uzatvorené;

10. poznamenáva, že pokiaľ ide o ľudské zdroje, uvedené dve výnimky sa týkali:

- predĺženia zmluvy jednému pracovníkovi, aby mohol dočasne zastávať miesto 
vedúceho oddelenia;

- dočasného preloženia jedného pracovníka v záujme oddelenia v súlade s článkom 
7 služobného poriadku;

berie na vedomie oznámenie agentúry, že tieto dve situácie sa skončili 15. októbra 
2010;

Ľudské zdroje

11. vyjadruje znepokojenie na skutočnosťou, že Dvor audítorov opätovne zistil nedostatky 
v uplatňovaní postupov prijímania zamestnancov; poukazuje predovšetkým na to, že 
podiel neobsadených pracovných miest (13 %) je stále vysoký, hoci je nižší ako v roku 
2009 (24 %), v roku 2008 (26 %) a v roku 2007 (33 %); vyzýva preto agentúru, aby 
vytvorila komplexný plán prijímania zamestnancov s cieľom výrazne znížiť podiel 
neobsadených pracovných miest a aby o tom informovala orgán udeľujúci 
absolutórium;
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12. berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že napriek tomu, že zamestnancov 
nemožno prijímať na základe rezervného zoznamu, ktorému skončila platnosť, v roku 
2010 bol prijatý úradník  z rezervného zoznamu, ktorého platnosť skončila v januári 
2009 a ktorého predĺženie nebolo schválené; vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že 
všetky rozhodnutia týkajúce sa prijímania zamestnancov budú riadne zdokumentované, 
aby sa podobná situácia už v budúcnosti neopakovala;

13. vyzýva agentúru, aby ukončila tieto praktiky a dodržiavala pravidlá prijímania 
zamestnancov;

Výkonnosť

Preskúmanie organizačnej štruktúry 

14. na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že preskúmanie organizačnej 
štruktúry, ktoré sa začalo v roku 2009, pokračovalo v roku 2010 a že bol vypracovaný 
návrh viacročného plánu v oblasti zamestnaneckej politiky na obdobie rokov 2012 až 
2014 a plány stavu zamestnancov na roky 2011 a 2012; takisto berie na vedomie, že 
koncom roka 2010 predložila poradenská služba podrobný plán realizačnej fáze, o 
ktorom napokon diskutovalo a ktoré schválilo kolégium;

Finančné výkazníctvo a analýzy

15. berie na vedomie poznámky z výročnej správy o činnosti, že oddelenie agentúry pre 
rozpočet, financie a verejné obstarávanie zaviedli zdokonalenú metódu finančného 
výkazníctva a analýz na úrovni oddelenia; predpokladá, že vedúci oddelení teraz 
dostávajú úplné informácie o svojich výdavkoch a záväzkoch podľa rozpočtových 
riadkov a že tieto informácie sa zverejňujú mesačne a štvrťročne, pričom umožňujú 
porovnanie s rozpočtom a s predchádzajúcim rokom, a to podľa jednotlivých mesiacov 
a v súhrnnej podobe;

16. zastáva názor, že dôsledné uplatňovanie tejto metódy by malo viesť k zlepšeniu 
rozpočtového a finančného hospodárenia; vyzýva agentúru, aby informovala orgán 
udeľujúci absolutórium o konkrétnych výsledkoch v súvislosti s uplatňovaním tejto 
metódy;

Zodpovednosti administratívneho riaditeľa

17. pripomína, že administratívny riaditeľ agentúry sa zodpovedá orgánu udeľujúcemu 
absolutórium za plnenie rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov a je 
zodpovedný za zavedenie organizačnej štruktúry a interných systémov a postupov 
hospodárenia a kontroly potrebných pre zostavenie konečnej účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, a za zabezpečenie zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií;

18. berie však na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že administratívny riaditeľ sa de 
facto nezodpovedá za väčšinu každodenných riadiacich rozhodnutí, ktoré prijíma 
kolégium agentúry na základe príslušných ustanovení zakladajúceho rozhodnutia 
2002/187/SVV;

19. naliehavo žiada agentúru a jej kolégium, aby predefinovali príslušné úlohy a 
zodpovednosti administratívneho riaditeľa a kolégia s cieľom vyriešiť problém 
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prekrývania zodpovedností a aby v tejto veci pravidelne informovali orgán udeľujúci 
absolutórium;

Ročný pracovný program

20. zdôrazňuje dôležitosť prepojenia ukazovateľov agentúry s jej cieľmi, rozpočtom a 
pracovným programom s cieľom umožniť zainteresovaným stranám zhodnotiť 
výkonnosť agentúry; naliehavo preto žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o kľúčových ukazovateľoch, ktoré stanovila, a ich prepojení s jej cieľmi, 
rozpočtom a pracovným programom;

21. domnieva sa, že vnútorný postup agentúry, ktorý používa pri vypracovávaní svojho 
ročného pracovného programu, má veľký vplyv na spoľahlivosť informácií, ktoré 
agentúra poskytuje zainteresovaným stranám a orgánu udeľujúcemu absolutórium; 
naliehavo preto žiada agentúru, aby zabezpečila konzistentnosť svojho plánovania, 
primerané postupy a usmernenia a dostatočnú dokumentáciu na vypracovanie ročného 
pracovného programu s cieľom poskytnúť informácie o všetkých vykonaných 
činnostiach a zdrojoch, ktoré sa majú vyčleniť na jednotlivé činnosti; 

22. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zodpovednosť za prípravu a prijímanie ročného 
pracovného programu nie je uvedená v zakladajúcom rozhodnutí 2002/187/SVV; 
domnieva sa, že to môže viesť k nejasnostiam a nedostatočnej osobnej zodpovednosti za 
prípravu a prijatie ročného pracovného programu; vyzýva preto agentúru, aby urýchlene 
vyriešila tento nedostatok a informovala orgán udeľujúci absolutórium o prijatých 
opatreniach;

23. naliehavo žiada agentúru, aby prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
nespochybňoval právny základ pre plnenie jej rozpočtu a aby bol jej ročný pracovný 
program úplný a obsahoval všetky požadované informácie (informácie o  všetkých 
činnostiach, ktoré vykonáva agentúra, a zdrojoch, ktoré sa majú vyčleniť na jednotlivé 
činnosti);

24. takisto vyzýva agentúru, aby vypracovala viacročný strategický plán v oblasti IT na 
podporu operačných aj podporných činností;

Vnútorný audit

25. berie na vedomie, že 12 „veľmi dôležitých” odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit, sa 
stále nezrealizovalo, a to vrátane 2 odporúčaní, o ktorých agentúra informovala, že boli 
zrealizované; vyzýva Útvar pre vnútorný audit, aby objasnila aktuálne štádium ich 
uskutočňovania zo strany agentúry;

26. konštatuje, že realizácia 8 „veľmi dôležitých” odporúčaní bude meškať oproti dátumu, 
ktorý si agentúra stanovila vo svojom pôvodnom akčnom pláne; poznamenáva, že 6 z 
týchto odporúčaní je oneskorených o vyše 12 mesiacov a týkajú sa: 

- prehodnotenia obsahu registra výnimiek a súvisiacich nápravných opatrení,
- vypracovania plánu riadenia ľudských zdrojov,
- posilnenia monitorovania činností v oblasti ľudských zdrojov,
- zníženia počtu dočasných zamestnancov,
- prepracovania organizačnej štruktúry oddelenia ľudských zdrojov,
- zavedenia integrovaného nástroja IT v oblasti ľudských zdrojov;
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27. naliehavo vyzýva agentúru, aby náležite zohľadnila odporúčania vydané Útvarom pre 
vnútorný audit a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v 
tejto súvislosti;

°

° °

28. upriamuje pozornosť na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako 
sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

29. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2012 o výkonnosti, finančnom 
hospodárení a kontrole agentúr.
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za ostatné roky

EUROJUST 2006 2007 2008 2009

Výkonnosť
žiadne

– z dôvodu nedostatku ukazovateľov, nedostatočného 
merania spokojnosti užívateľov a chýbajúcej 
koordinácie medzi rozpočtom a pracovným programom 
je ťažké hodnotiť výkonnosť Eurojustu

– vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti a ich 
prepojení s jej cieľmi, rozpočtom a pracovnými programami 

Prenesené 
rozpočtové 
prostriedky

– zásada ročnej platnosti a zásada 
špecifikácie neboli dôsledne 
dodržané: v rozpočte dochádzalo k 
veľkému počtu presunov 
rozpočtových prostriedkov medzi 
rozpočtovými riadkami a v mnohých 
prípadoch nebola podporná 
dokumentácia dostatočne podrobná 

– zásada ročnej platnosti nebola dôsledne 
dodržaná; vysoká miera prenesených 
rozpočtových prostriedkov a nedostatky v 
programovaní a monitorovaní  (rozpočet: 
18,9 mil. EUR; rozpočtové prostriedky: 
18 mil. EUR; prenesené rozpočtové 
prostriedky: 5,2 mil. EUR)

– zásada ročnej platnosti nebola dôsledne dodržaná; 
vysoká miera rozpočtových prostriedkov, ktoré boli 
prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka a 
následne zrušené (1 000 000 EUR, t.j. 25 % všetkých 
prenesených rozpočtových prostriedkov)

– vyzýva Komisiu, aby udržovala hotovostné zostatky 
Eurojustu na čo najnižšej úrovni → Eurojust trvalo 
disponuje vysokými hotovostnými zostatkami 
(december 2008: 4 612 878,47 EUR)

– Dvor audítorov nemá pripomienky k výške prenesených 
a zrušených rozpočtových prostriedkov v roku 2009
– vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o opatreniach prijatých s cieľom zabrániť 
prenosu rozpočtových prostriedkov, keďže takéto prenosy 
rozpočtových prostriedkov boli v predchádzajúcich 
postupoch udeľovania absolutória neustálym problémom

Metódy 
verejného 
obstarávania

- nedostatky v postupoch verejného 
obstarávania

– nedostatky v postupoch verejného 
obstarávania rovnako ako v 
predchádzajúcich dvoch rokoch (agentúra 
predĺžila platnosť existujúcich zmlúv v 
rozpore s pravidlami)

– nedostatky v postupoch verejného obstarávania 
rovnako ako v predchádzajúcich troch rokoch: vo 
väčšine prípadov verejného obstarávania sa pred jeho 
začatím neuskutočnil odhad trhovej hodnoty; 
nedostatky v monitorovaní zmlúv a plánovaní verejného 
obstarávania →  vyzýva agentúru, aby informovala 
orgán udeľujúci absolutórium o pláne, ako vyriešiť túto 
situáciu

– víta, že agentúra zaviedla opatrenia na odhad trhovej 
hodnoty príslušných produktov/služieb pred začatím 
postupu verejného obstarávania; domnieva sa, že táto 
iniciatíva je dôležitým postupom, ktorý by mali nasledovať 
ďalšie agentúry; okrem toho víta ročný plán verejného 
obstarávania agentúry na rok 2009, ktorý významne 
pomohol jej oddeleniam a útvarom pri riadení jeho 
verejných súťaží; domnieva sa, že tieto iniciatívy zlepšujú 
usmerňovanie a kontrolu, ktoré vykonáva povoľujúci 
úradník
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za ostatné roky

EUROJUST 2006 2007 2008 2009

Ľudské zdroje
žiadne

– nedostatky v postupoch prijímania 
zamestnancov

– zníženie podielu voľných pracovných 
miest z 34 % na konci roka 2007 na 25 % 
na konci roka 2008

– nedostatky v plánovaní prijímania 
zamestnancov

– nedostatky v plánovaní a uplatňovaní postupov 
prijímania zamestnancov: 26 % pracovných miest je 
stále neobsadených
– Eurojust nedodržal zásadu špecifikácie rozpočtu
– vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o svojich nových postupoch prijímania 
zamestnancov

– Dvor audítorov konštatuje nedostatky v plánovaní a 
uplatňovaní postupov prijímania zamestnancov (24 % 
pracovných miesta je stále neobsadených)
– vyzýva agentúru, aby vytvorila komplexný plán prijímania 
zamestnancov s cieľom výrazne znížiť podiel neobsadených 
pracovných miest a aby o tom informovala orgán udeľujúci 
absolutórium
– vyzýva agentúru, aby znížila počet dočasných 
zamestnancov na počet, ktorý odporučil Útvar pre vnútorný 
audit
– vyjadruje znepokojenie nad oznámením Dvora audítorov, 
že tri zo šiestich pracovných miest na úrovni stredného 
manažmentu v agentúre boli obsadené len prechodne 
zastupujúcimi zamestnancami

Vnútorný audit
žiadne žiadne

- vyzýva agentúru, aby zrealizovala všetkých 26 
odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit →  vyzýva 
agentúru, aby bezodkladne zrealizovala tieto 
odporúčania týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov: 
vypracovanie krátkodobého plánu na doplnenie 
neobsadených pracovných miest; prepracovanie 
organizačnej štruktúry oddelenia ľudských zdrojov; 
zníženie počtu dočasných zamestnancov; posilnenie 
postupu prijímania zamestnancov; prijatie 
vykonávacích pravidiel týkajúcich sa služobného 
postupu v zamestnaní; zaručenie nezávislosti členov 
výberovej komisie a zabezpečenie riadneho 
uplatňovania postupov verejného obstarávania 

– vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci 
absolutórium o dôvodoch meškania realizácie odporúčaní, 
ktoré 31. decembra 2008 vydal Útvar pre vnútorný audit, a 
aby bezodkladne prijala opatrenia na zlepšenie postupu 
prijímania zamestnancov, zníženie počtu dočasných 
zamestnancov, reštrukturalizáciu oddelenia ľudských 
zdrojov, vypracovanie plánu riadenia ľudských zdrojov, 
posilnenie monitorovania činností v oblasti ľudských 
zdrojov a prehodnotenie obsahu registra výnimiek


