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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. örömmel állapítja meg, hogy a Számvevőszék kellő mértékben megbizonyosodott arról, 
hogy az Eurojust éves beszámolója minden lényegi szempontból híven tükrözi a 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó helyzetét, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek 
jogszerűek és szabályszerűek;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy magas a 2011-re áthozott működési kiadások szintje; 
tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint ez elsősorban a szervezeti felépítés 
felülvizsgálatára irányuló projektnek, az új számítógép-infrastruktúrának és az 
adatfeldolgozáshoz kapcsolódó költségeknek tudható be; üdvözli az ügynökség által 2012-
re tervezett intézkedéseket, különösen az egyes egységek számára külön közbeszerzési 
tervek kialakítását; kéri az ügynökséget, hogy ezen intézkedéseket további késedelem 
nélkül hajtsa végre; üdvözli az arra vonatkozó biztosítékot, hogy az év során a lehető 
leghamarabb biztosítják a közbeszerzéshez szükséges jóváhagyásokat és 
kötelezettségvállalásokat, és kéri az ügynökséget, hogy e biztosítéknak megfelelően járjon 
el;

3. rámutat arra, hogy a napi ügyviteli döntések többségéért nem az ügynökség ügyvezető 
igazgatója felel, hanem azokat az ügynökség kollégiuma hozza meg, valamint hogy a 
kollégiumnak korrigálnia kell ezt az anomáliát; felszólítja az ügynökséget, hogy a lehető 
legsürgősebben foglalkozzon ezen anomáliával és vizsgálja azt felül; rámutat arra, hogy 
amennyiben fennmarad a kétértelmű helyzet, az ügynökségre vonatkozó új szabályzatnak 
foglalkoznia kell e strukturális hiányossággal;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az értékelő bizottság nem alkalmazta a pályázati kiírásban 
közzétett súlyozást; üdvözli az ügynökség által adott azon tájékoztatást, miszerint olyan 
intézkedéseket hoztak, amelyek közé tartozik, hogy minden egyes közbeszerzésre 
vonatkozóan még a szerződés odaítélését megelőzően az ügyvezető igazgató elé terjesztik 
a mélyreható kereskedelmi értékelésre vonatkozó teljes körű dokumentációt; üdvözli az 
ügynökség tisztességes, átlátható és pontos közbeszerzés melletti elkötelezettségét, amely 
hozzájárul a szervezet pénzügyi hitelességéhez; továbbá kéri az ügynökséget, hogy tegyen 
intézkedéseket ezen elkötelezettség teljes körű érvényre juttatása érdekében;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egy tisztviselőt egy lejárt tartaléklista felhasználásával 
vettek fel, és felszólítja az ügynökséget, hogy szorosan kövesse nyomon a személyzet 
felvételéhez készített tartaléklisták érvényességi idejét, hogy a jövőben elkerülje a hasonló 
hibákat; üdvözli az ügynökség azon válaszát, hogy egy adott tartaléklistáról való felvételre 
csak akkor kerül sor, miután egyedileg ellenőrizték az adott kinevezés megfelelő voltát;

6. elégedettséggel tölti el, hogy az ügynökség betöltetlen álláshelyeinek aránya a 2009. év 
végi 24%-hoz képest 2010. év végére 13%-ra csökkent; rámutat arra, hogy ez az arány 
továbbra is magas, és felszólítja az ügynökséget, hogy tegyen további erőfeszítéseket a 
helyzet javítása érdekében.
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