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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. s potěšením poznamenává, že se Účetnímu dvoru podařilo náležitě prokázat, že roční 
účetní závěrka Eurojustu ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční 
situaci v rozpočtovém roce 2010 a že uskutečněné transakce jsou legální a správné;

2. vyjadřuje politování nad velkým objemem provozních výdajů převedených do roku 2011; 
bere na vědomí odpověď agentury, v níž tento převod odůvodňuje zejména projektem 
revize organizační struktury, náklady na novou počítačovou infrastrukturu a náklady na 
zpracování údajů; vítá opatření, jež agentura hodlá přijmout v roce 2012, zejména 
vytvoření konkrétních plánů zadávání veřejných zakázek pro každé oddělení; vyzývá 
agenturu, aby tato opatření uskutečnila bez dalších prodlev; vítá ujištění, že povolení 
nezbytná k zadávání veřejných zakázek, z nichž jí vyplývají závazky, jí budou udělena již 
na začátku roku a vyzývá agenturu, aby tomuto ujištění dostála;

3. zdůrazňuje, že správní ředitel agentury nemá odpovědnost za většinu běžných správních 
rozhodnutí, jež jsou přijímána kolegiem agentury, a že kolegium musí tuto anomálii 
napravit; vyzývá agenturu, aby se touto anomálií co nejdříve zabývala a přezkoumala ji; 
zdůrazňuje, že pokud bude nejednoznačnost i nadále přetrvávat, mělo by tento strukturální 
nedostatek řešit plánované nové nařízení pro tuto agenturu;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že hodnotící komise nepoužila kritéria zveřejněná 
v zadávací dokumentaci; vítá informaci agentury, že byla přijata opatření, jež zahrnují 
předání veškeré dokumentace obsahující podstatné hodnocení a komerční posouzení 
každé veřejné zakázky správnímu řediteli předtím, než dojde k uzavření jakékoli smlouvy; 
vítá závazek agentury uskutečňovat veřejné zakázky tak, aby byly spravedlivé, 
transparentní a bezchybné, aby se tak přičinila o svoji finanční důvěryhodnost; vyzývá 
agenturu, aby přijala opatření, jež tento závazek plně zajistí;

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že agentura přijala úředníka uvedeného na již 
neplatném seznamu kandidátů, a vyzývá agenturu, aby platnost všech seznamů pečlivě 
kontrolovala a takových chyb se v budoucnu vyvarovala; vítá odpověď agentury, že 
pracovní místa budou obsazována výlučně poté, co bude konkrétně ověřeno, zda je dané 
jmenování patřičné;  

6. vyjadřuje potěšení nad tím, že podíl neobsazených pracovních míst v agentuře, který 
ke konci roku 2009 činil 24 %, se do konce roku 2010 snížil na 13 %; zdůrazňuje, že tento 
podíl je stále velmi vysoký, a vyzývá agenturu k dalšímu úsilí o zlepšení této situace.
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