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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва със задоволство, че Сметната палата е получила убедителни 
доказателства за това, че годишните отчети на Евроюст представят точно във 
всички съществени аспекти финансовото му състояние през финансовата 2010 
година и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

2. изразява съжаление във връзка с високото ниво на пренесените към 2011 г. 
оперативни разходи; отбелязва отговора на Агенцията, че това се дължи основно на 
проекта за разглеждане на организационната структура, новата компютърна 
инфраструктура и разходите за обработка на данните; приветства мерките, които 
Агенцията ще предприеме през 2012 г., и особено изготвянето на конкретни планове 
за възлагане на обществени поръчки за всеки отдел; призовава Агенцията да въведе 
тези мерки незабавно; приветства уверенията, че необходимите разрешения и 
ангажименти във връзка с възлагането на обществени поръчки ще бъдат дадени 
възможно най-рано през годината, и призовава Агенцията да спази тези уверения;

3. посочва, че административният директор на Агенцията не отговаря за по-голямата 
част от решенията за текущото управление, които се вземат от колегиалния орган на 
Агенцията, и че колегиалният орган трябва да коригира тази аномалия; призовава 
Агенцията да разгледа и отстрани тази аномалия във възможно най-кратък срок; 
посочва, че ако продължават да съществуват неясноти, предвиденият нов регламент 
за Агенцията следва да отстрани този структурен недостатък;

4. изразява съжаление поради факта, че комисията за оценка на офертите не е 
приложила корекционните коефициенти, публикувани в тръжните условия; 
приветства предоставената от Агенцията информация, че са предприети мерки, 
които включват предоставянето на административния директор на цялата 
документация относно съществената и търговската оценка за всяка обществена 
поръчка преди възлагането на договора; приветства поетия от Агенцията 
ангажимент за честни, прозрачни и точни процедури по възлагане на обществени 
поръчки, което ще допринесе за финансовото доверие в организацията, и призовава 
Агенцията да предприеме мерки, за да спази напълно този ангажимент;

5. изразява съжаление поради факта, че е назначено длъжностно лице въз основа на 
списък с одобрени кандидати с изтекъл срок на действие, и призовава Агенцията да 
следи внимателно валидността на всички списъци с одобрени кандидати за 
назначение, за да предотврати подобни грешки в бъдеще; приветства отговора на 
Агенцията, че назначенията от списък с одобрени кандидати ще се провеждат 
единствено след индивидуална проверка на уместността на конкретното 
назначение;

6. изразява задоволство, че процентът незаети длъжности в Агенцията е бил намален 
на 13 % до края на 2010 г., докато в края на 2009 г. той е бил 24 %; изтъква, че този 
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процент е все още висок, и призовава Агенцията да продължава да полага усилия за 
по-нататъшно подобряване на положението.
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