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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har opnået tilstrækkelig dokumentation for, at 
Eurojusts årsregnskab i enhver henseende giver et retvisende billede af Eurojusts økonomi 
i regnskabsåret 2010, og at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige 
og formelt rigtige;

2. beklager den store andel af aktionsudgifter, der blev fremført til 2011; noterer sig 
agenturets svar om, at dette hovedsageligt skyldtes projektet "Organisational Structural 
Review" (Gennemgang af organisationsstrukturen), en ny it-infrastruktur samt udgifterne 
forbundet med databehandling; glæder sig over de foranstaltninger, som agenturet vil 
træffe i 2012, navnlig oprettelsen af specifikke indkøbsplaner for hver enkelt enhed;
opfordrer agenturet til omgående at gennemføre disse foranstaltninger; glæder sig over 
garantien om, at nødvendige tilladelser og forpligtelser i forbindelse med indkøb vil blive 
bevilliget så tidligt på året som muligt, og opfordrer agenturet til at overholde denne 
garanti;

3. understreger, at den administrerende direktør for agenturet ikke er ansvarlig for 
hovedparten af de daglige ledelsesbeslutninger, da de træffes af agenturets kollegium, og 
at kollegiet er nødt til at rette op på denne skævhed; opfordrer agenturet til så hurtigt som 
muligt at tage fat på og gennemgå denne skævhed; understreger, at den påtænkte nye 
forordning om Eurojust, i tilfælde af at der fortsat er uklarheder, bør behandle denne 
strukturelle mangelfuldhed;

4. beklager, at bedømmelsesudvalget undlod at anvende den vægtning, som var angivet i 
udbudsbetingelserne; glæder sig over agenturets oplysninger om, at der er truffet 
foranstaltninger, der omfatter indgivelse af komplet dokumentation - til den 
administrerende direktør - for en grundig og økonomisk vurdering af hvert enkelt indkøb, 
inden der gives nogen kontrakter; glæder sig over agenturets forpligtelse til retfærdige, 
gennemskuelige og korrekte indkøb for at bidrage til agenturets finansielle troværdighed;
og opfordrer agenturet til at træffe foranstaltninger til fuldt ud at sikre denne forpligtelse;

5. beklager, at der blev ansat en tjenestemand fra en reserveliste, der allerede var udløbet, og 
opfordrer agenturet til at føre nøje tilsyn med gyldigheden af alle ansættelsesreservelister 
for at undgå sådanne fejl i fremtiden; glæder sig over agenturets svar om, at der kun vil 
blive ansat kandidater fra en reserveliste efter en forudgående individuel vurdering af, om 
den enkelte ansættelse er hensigtsmæssig;

6. glæder sig over, at andelen af ledige stillinger i Eurojust var faldet fra 24 % ved udgangen 
af 2009 til 13 % ved udgangen af 2010; påpeger, at dette niveau stadig er højt, og 
opfordrer agenturet til at fortsætte dets bestræbelser på at forbedre situationen yderligere.
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