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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. με χαρά διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατάφερε να συγκεντρώσει κατάλληλα 
στοιχεία για το ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, της κατάστασής της για το οικονομικό έτος 2010 και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

2. θεωρεί λυπηρό το υψηλό επίπεδο μεταφερομένων στο 2011 επιχειρησιακών πιστώσεων·
λαμβάνει γνώση της απάντησης της Eurojust ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα 
αναθεώρησης της οργανωτικής δομής, στη νέα υποδομή υπολογιστών και στις δαπάνες 
για την επεξεργασία δεδομένων· επικροτεί τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Eurojust το 
2012, ιδιαίτερα την καθιέρωση ειδικών σχεδίων δημοσίων συμβάσεων για κάθε μονάδα· 
καλεί την Eurojust να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά χωρίς άλλη καθυστέρηση· επικροτεί την 
εγγύηση ότι θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες άδειες και δεσμεύσεις για δημόσιες 
συμβάσεις το νωρίτερο δυνατόν εντός του έτους και ζητεί από την Eurojust να τηρήσει 
αυτή την εγγύηση·

3. τονίζει πως ο Διοικητικός Διευθυντής της Eurojust δεν φέρει την ευθύνη για την 
πλειοψηφία των αποφάσεων καθημερινής διαχείρισης που λαμβάνονται από το Συλλογικό 
Όργανο της Eurojust και πως το εν λόγω όργανο χρειάζεται να διορθώσει αυτή την 
ανωμαλία· καλεί την Eurojust να εξετάσει και αποκαταστήσει την εν λόγω ανωμαλία το 
συντομότερο δυνατό· επισημαίνει ότι, εάν συνεχιστούν οι ασάφειες, τότε την εν λόγω 
διαρθρωτική ανεπάρκεια θα πρέπει να τη διορθώσει ο υπό επεξεργασία νέος κανονισμός 
της Eurojust·

4. λυπάται που η επιτροπή αξιολόγησης δεν εφήρμοσε τους συντελεστές στάθμισης που 
είχαν δημοσιευθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων· καλωσορίζει τις πληροφορίες που έδωσε 
η Eurojust ότι έχουν ληφθεί μέτρα στα οποία περιλαμβάνεται η προς τον Διοικητικό 
Διευθυντή υποβολή όλων των στοιχείων ως προς την ουσιαστική και εμπορική 
αξιολόγηση κάθε διαδικασίας ανάθεσης πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης· 
επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Eurojust για δίκαιη, διαφανή και επακριβή διαδικασία 
ανάθεσης, προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική αξιοπιστία του οργανισμού· καλεί 
δε την Eurojust να λάβει μέτρα για να τηρηθεί πλήρως η δέσμευση αυτή· 

5. λυπάται που προσελήφθη μόνιμος υπάλληλος από εκπνεύσαντα πίνακα επιτυχόντων και 
καλεί την Eurojust να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ισχύ όλων των πινάκων 
επιτυχόντων για να αποφευχθεί στο μέλλον ένα παρόμοιο λάθος· επιδοκιμάζει την 
απάντηση της Eurojust ότι οι διορισμοί από πίνακα επιτυχόντων θα λαμβάνουν χώρα 
μόνο μετά από ατομικό έλεγχο της καταλληλότητας του εκάστοτε διορισμού·

6. χαίρεται που το ποσοστό των κενών θέσεων στη Eurojust, το οποίο ανερχόταν σε 24% 
στο τέλος του 2009, μειώθηκε στο 13% στο τέλος του 2010· επισημαίνει ότι το ποσοστό 
αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλό και καλεί τη Eurojust να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
για να βελτιώσει την κατάσταση.
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