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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy uzyskał odpowiednie 
dowody, iż roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu we wszystkich istotnych aspektach 
rzetelnie odzwierciedla jego sytuację w roku budżetowym 2010 r. oraz że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń są legalne i prawidłowe;

2. ubolewa nad wysokim poziomem wydatków operacyjnych przeniesionych na rok 2011 r.; 
odnotowuje wyjaśnienie agencji, że przeniesienie to nastąpiło głównie w związku 
z projektem analizy struktury organizacyjnej, z nową infrastrukturą informatyczną oraz 
kosztami przetwarzania danych; z zadowoleniem przyjmuje działania agencji planowane 
na 2012 r., zwłaszcza określenie odrębnych planów zamówień dla poszczególnych 
działów; wzywa agencję do wdrożenia tych działań bez dalszych opóźnień; z 
zadowoleniem przyjmuje zapewnienie, że autoryzacje i zobowiązania niezbędne do 
udzielenia zamówień będą przyznawane jak najwcześniej w ciągu roku, i wzywa agencję 
do przestrzegania tego zapewnienia;

3. zwraca uwagę, że dyrektor administracyjny agencji nie odpowiada za większość 
bieżących decyzji w zakresie zarządzania, które są podejmowane przez Kolegium agencji, 
i że to Kolegium musi skorygować tę nieprawidłowość; wzywa agencję do podjęcia 
odpowiednich działań i skorygowania nieprawidłowości najszybciej, jak to możliwe; 
zwraca uwagę, że jeżeli niejasności się utrzymają, to przewidziane nowe rozporządzenie 
dotyczące agencji powinno zająć się tym brakiem strukturalnym;

4. ubolewa nad faktem, że komisja oceniająca nie zastosowała współczynników 
korygujących zawartych w opublikowanej specyfikacji przetargowej; z zadowoleniem 
przyjmuje informację przekazaną przez agencję, że podjęto działania obejmujące złożenie 
pełnej dokumentacji na ręce dyrektora administracyjnego oraz rzeczową i komercyjną 
ocenę każdego zamówienia przed udzieleniem zgody na podpisanie umów; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie agencji do rzetelnego, przejrzystego i dokładnego 
składania zamówień w celu zwiększenia wiarygodności finansowej organizacji; wzywa 
ponadto agencję do podjęcia działań mających na celu zapewnienie realizacji tego 
zobowiązania;

5. ubolewa nad faktem, że zatrudniono urzędnika z nieaktualnej listy rezerwowej, i wzywa 
agencję do dokładnego sprawdzania ważności wszystkich rekrutacyjnych list 
rezerwowych, aby zapobiec takim błędom w przyszłości; z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie agencji, że mianowanie osób z list rezerwowych będzie miało miejsce 
dopiero po sprawdzeniu stosowności mianowania w danym przypadku;

6. wyraża zadowolenie, że poziom nieobsadzonych stanowisk w agencji, który pod koniec 
2009 r. wynosił 24%, spadł do 13% pod koniec 2010 r.; zwraca uwagę, że poziom ten jest 
wciąż wysoki, i zachęca agencję do dalszych starań na rzecz poprawy tej sytuacji.



PE478.344v02-00 4/4 AD\891022PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 9.2.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

49
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan 
Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène 
Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, 
Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, 
Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios 
Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba 
Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia 
Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de 
Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert 
Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova


