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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palātai ir izdevies gūt pienācīgu apliecinājumu tam, 
ka Eurojust gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo stāvokli 
2010. finanšu gadā un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

2. pauž nožēlu par to, ka darbības izdevumi lielā apmērā ir pārnesti uz 2011. gadu; pieņem 
zināšanai aģentūras atbildi, ka tas galvenokārt izskaidrojams ar organizācijas struktūras 
reformu, jaunu datorsistēmas infrastruktūru un datu apstrādes izmaksām; atzinīgi vērtē 
pasākumus, kas aģentūrai jāveic 2012. gadā, it īpaši atsevišķa iepirkumu plāna izveidi 
katrai nodaļai; aicina aģentūru nekavējoties veikt šos pasākumus; atzinīgi vērtē 
apliecinājumus tam, ka visi ar iepirkumiem saistītie apstiprinājumi tiks sniegti un saistību 
uzņemšanās notiks pēc iespējas agrākā finanšu gada posmā, un aicina aģentūru ievērot šo 
apņemšanos;

3. norāda, ka aģentūras administratīvais direktors nav atbildīgs par lielāko daļu ar ikdienas 
darbību saistīto vadības lēmumu, kurus pieņem Eurojust kolēģija, un ka kolēģijai ir 
jānovērš šis trūkums; aicina aģentūru pēc iespējas drīzāk izskatīt un novērst šo trūkumu; 
norāda — ja turpinās pastāvēt neskaidrības, šis strukturālais trūkums būtu jānovērš 
plānotajā jaunajā regulā par šo aģentūru;

4. pauž nožēlu, ka vērtēšanas komiteja izmantoja citādus novērtējuma punktus, nevis tos, kas 
bija publicēti konkursa dokumentācijā; atzinīgi vērtē aģentūras sniegto informāciju, ka ir 
veikti pasākumi, kas cita starpā arī paredz to, ka pirms līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
administratīvajam direktoram tiek iesniegta visa dokumentācija saistībā ar katras 
iepirkuma procedūras saturisko un komerciālo novērtējumu; atzinīgi vērtē aģentūras 
apņemšanos ievērot taisnīgu, pārredzamu un precīzi izstrādātu iepirkuma procedūru, lai 
veicinātu iestādes finansiālo uzticamību; aicina aģentūru veikt pasākumus, lai pilnībā 
īstenotu šo apņemšanos;

5. pauž nožēlu par to, ka darbā tika pieņemts ierēdnis no rezerves saraksta, kura darbības 
termiņš bija beidzies, un aicina aģentūru, pieņemot darbiniekus, cieši uzraudzīt visu 
rezerves sarakstu derīgumu, lai turpmāk novērstu šādas kļūdas; atzinīgi vērtē aģentūras 
atbildi, ka amatā iecelšana no rezerves saraksta notiks tikai pēc attiecīgās kandidatūras 
atbilstības individuālas pārbaudes;

6. pauž gandarījumu par to, ka aģentūras neaizpildīto amata vietu īpatsvars 2010. gada 
beigās ir samazināts līdz 13 % salīdzinājumā ar 24 % 2009. gada beigās; norāda, ka šis 
rādītājs joprojām ir augsts, un aicina aģentūru turpināt darbu, lai vēl vairāk uzlabotu 
situāciju.
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