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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. constată cu satisfacție faptul că, potrivit probelor adecvate obținute de Curtea de Conturi, 
conturile anuale ale Eurojust prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a Eurojust pentru exercițiul financiar 2010, iar operațiunile subiacente 
sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2. regretă nivelul ridicat de cheltuieli operaționale reportate în 2011; ia act de răspunsul 
Eurojust potrivit căruia această situație a fost cauzată în principal de proiectul de revizuire 
a structurii organizaționale, de costurile unei noi infrastructuri informatice și de costurile 
de procesare a datelor; salută măsurile ce urmează a fi luate în 2012 de Eurojust, mai ales 
stabilirea unor planuri specifice de achiziții publice pentru fiecare unitate; invită Eurojust 
să implementeze respectivele măsuri fără întârziere; salută asigurările date că autorizațiile 
și creditele necesare pentru achiziții vor fi acordate cât mai curând posibil în cursul 
exercițiului și invită Eurojust să respecte aceste asigurări;

3. subliniază faptul că directorul administrativ al Eurojust nu este responsabil de majoritatea 
deciziilor legate de gestiunea curentă, care sunt luate de colegiul Eurojust, și consideră că 
colegiul trebuie să rectifice această anomalie; invită Eurojust să examineze și să 
soluționeze această anomalie cât mai curând posibil; subliniază că, în cazul în care 
persistă ambiguități, viitorul regulament privind Eurojust trebuie să aducă o soluție la 
această deficiență structurală;

4. regretă faptul că comitetul de evaluare nu a aplicat ponderile publicate în caietul de 
sarcini; salută faptul că Eurojust a indicat în informațiile prezentate că au fost luate măsuri 
în acest sens, care includ transmiterea către directorul administrativ a unei documentații 
complete privind evaluarea comercială și substanțială pentru fiecare procedură de 
achiziție, înainte de atribuirea contractului; salută angajamentul Eurojust de a asigura 
proceduri echitabile, transparente și corecte de achiziții publice, lucru care va contribui la 
credibilitatea financiară a organizației; invită Eurojust să ia măsuri pentru a se asigura că 
acest angajament este respectat în integralitate;

5. regretă faptul că un funcționar a fost recrutat de pe o listă de rezervă expirată și invită 
Eurojust să monitorizeze cu atenție validitatea tuturor listelor de rezervă pentru recrutarea 
de personal, pentru a preveni astfel de greșeli în viitor; salută răspunsul Eurojust potrivit 
căruia recrutările de pe listele de rezervă vor avea loc numai după verificarea individuală a 
pertinenței respectivei recrutări;

6. constată cu satisfacție că procentajul de posturi vacante din cadrul Eurojust a fost redus 
la 13% la sfârșitul exercițiului 2010, față de 24% la sfârșitul exercițiului 2009; subliniază 
că acest nivel este totuși ridicat și invită Eurojust să își continue eforturile în vederea 
îmbunătățirii situației.
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