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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. reiškia pasitenkinimą, jog Audito Rūmams pavyko gauti tinkamų įrodymų, kad Eurojusto 
metinės sąskaitos teisingai parodo poziciją, kurios visais svarbiausiais požiūriais jis laikėsi 
per 2010-uosius finansinius metus, ir kad sąskaitose nurodytos operacijos teisėtos ir 
teisingos;

2. apgailestauja, kad didelė dalis veiklos išlaidų perkelta į 2011 m.; atkreipia dėmesį į 
agentūros atsakymą, kad šią padėtį labiausiai nulėmė organizacinės struktūros 
persvarstymo projektas, nauja kompiuterinė infrastruktūra ir su duomenų tvarkymu 
susijusios išlaidos; palankiai vertina priemones, kurių agentūra ketina imtis 2012 m., ypač 
tai, kad bus rengiami specialūs kiekvieno skyriaus pirkimų planai; ragina agentūrą 
nebedelsti ir įgyvendinti šias priemones; teigiamai vertina patikinimą, kad prasidėjus 
metams bus kuo anksčiau išduoti būtini pirkimų leidimai ir prisiimti susiję įsipareigojimai, 
ir ragina agentūrą laikytis šio patikinimo;

3. pažymi, kad agentūros administracijos direktorius nėra atsakingas už didžiąją dalį 
kasdienių su valdymu susijusių sprendimų – juos priima agentūros kolegija – ir kad 
kolegija turi ištaisyti šį neatitikimą; ragina agentūrą kuo skubiau išnagrinėti ir persvarstyti 
klausimą dėl šio neatitikimo; pažymi, kad užsitęsus šiai dviprasmiškai padėčiai minėtasis 
struktūrinis trūkumas turėtų būti sprendžiamas remiantis būsimuoju agentūros reglamentu;

4. apgailestauja, kad vertinimo komitetui nepavyko pritaikyti konkurso specifikacijose 
nurodytų vertinimo koeficientų; palankiai vertina agentūros pateiktą informaciją apie tai, 
kad imtasi priemonių, įskaitant visų dokumentų, susijusių su materialiniu ir komerciniu 
kiekvieno pirkimo įvertinimu prieš skiriant bet kokią sutartį, pateikimą administracijos 
direktoriui; teigiamai vertina agentūros įsipareigojimą vykdyti teisingas, skaidrias ir 
kruopščias pirkimų procedūras siekiant skatinti organizacijos finansinį patikimumą ir 
ragina agentūrą imtis priemonių, kad būtų visapusiškai užtikrintas šio įsipareigojimo 
vykdymas;

5. apgailestauja, kad pasinaudojus nebegaliojančiu rezervo sąrašu buvo įdarbintas 
pareigūnas, ir ragina agentūrą atidžiai stebėti visų rezervo sąrašų, kuriais remiantis 
įdarbinami pareigūnai, galiojimą siekiant išvengti panašių klaidų ateityje; teigiamai 
vertina agentūros atsakymą, kuriame pažymima, kad pareigūnai bus įdarbinami pagal 
rezervo sąrašą tik individualiai įvertinus, ar konkretus paskyrimas tinkamas;

6. su malonumu pažymi, kad iki 2010 m. pabaigos agentūros laisvų darbo vietų skaičius 
buvo sumažintas iki 13 proc. (2009 m. pabaigoje jis siekė 24 proc.); pabrėžia, kad šis 
rodiklis vis tiek aukštas ir ragina agentūrą toliau dėti pastangas siekiant dar labiau 
pagerinti padėtį.
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