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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib rahuloluga, et kontrollikoda on leidnud piisavalt kinnitust selle kohta, et Eurojusti 
raamatupidamise aastaaruanne annab kõigis olulistes aspektides õiglase pildi Eurojusti 
finantsolukorrast 2010. aastal ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud 
on seaduslikud ja korrektsed;

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aastasse kanti üle suures summas tegevuskulusid; võtab 
teadmiseks Eurojusti vastuse, kus ta selgitas, et selle põhjus seisnes peamiselt projektis, 
mis hõlmas organisatsioonilise struktuuri läbivaatamist, ning uue arvutivõrgu 
infrastruktuuri ja andmetöötluse kuludes; tunneb heameelt meetmete üle, mida Eurojust 
kavatseb 2012. aastal võtta, sh eelkõige iga üksuse jaoks spetsiaalse hankekava 
koostamise üle; kutsub Eurojusti üles neid meetmeid pikema viivituseta ellu viima; tunneb 
heameelt selle üle, et Eurojust kinnitas, et hangete jaoks vajalikud load ja kulukohustused 
tagatakse igal aastal võimalikult vara, ning kutsub Eurojusti üles sellest ka edaspidi kinni 
pidama;

3. juhib tähelepanu sellele, et Eurojusti haldusdirektor ei ole vastutav suurema osa
igapäevaste juhtimisotsuste eest, vaid neid teeb Eurojusti kolleegium, ning et kolleegium 
peab sellele ebanormaalsele olukorrale lõpu tegema; kutsub Eurojusti üles seda olukorda 
võimalikult kiiresti arutama ja muutma; juhib tähelepanu sellele, et kui eeskirjades 
valitseb endiselt ebaselgus, tuleb uue kavandatud Eurojusti määrusega selline struktuurne 
puudus kõrvaldada;

4. peab kahetsusväärseks, et hindamiskomitee ei kohaldanud hankedokumentides avaldatud
kaalumist; tunneb heameelt selle üle, et Eurojust selgitas, et on võetud meetmeid, mille 
kohaselt muu hulgas esitatakse haldusdirektorile iga hankemenetluse puhul enne lepingute 
sõlmimist täielik dokumentatsioon sisulise ja majandusliku hinnangu kohta; tunneb 
heameelt selle üle, et finantsalase usaldusväärsuse suurendamiseks on Eurojust võtnud 
oma ülesandeks tagada õiglased, läbipaistvad ja täpsed hankemenetlused; kutsub Eurojusti 
üles võtma selle ülesande igakülgseks täitmiseks meetmeid;

5. peab kahetsusväärseks, et üks ametnik võeti tööle aegunud reservnimekirjast, ning kutsub 
Eurojusti üles edaspidi selliste vigade vältimiseks kõigi reservnimekirjade kehtivust 
hoolikalt kontrollima; tunneb heameelt Eurojusti vastuse üle, milles ta selgitas, et 
reservnimekirjast võetakse inimesi tööle üksnes pärast konkreetse isiku sobivuse 
hindamist;

6. tunneb heameelt selle üle, et Eurojusti 2009. aasta lõpu seisuga täitmata ametikohtade 
määra (24%) vähendati 2010. aasta lõpuks 13 protsendile; juhib tähelepanu sellele, et see 
määr on endiselt kõrge, ning kutsub Eurojusti üles jätkama pingutusi olukorra 
parandamiseks.
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