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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. s potešením konštatuje, že Dvor audítorov nadobudol primerané dôkazy o tom, že ročná 
účtovná závierka Eurojustu vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho 
finančnú situáciu za rozpočtový rok 2010 a že príslušné transakcie sú zákonné a správne;

2. vyjadruje poľutovanie nad vysokou úrovňou operačných výdavkov prenesených do roku 
2011; berie na vedomie odpoveď Eurojustu, že to bolo najmä z dôvodu projektu 
prehodnotenia organizačnej štruktúry, novej počítačovej infraštruktúry a nákladov 
spojených so spracovaním údajov; víta opatrenia, ktoré má Eurojust prijať v roku 2012, 
najmä vypracovanie osobitných plánov verejného obstarávania pre každé oddelenie; 
vyzýva Eurojust, aby tieto opatrenia bezodkladne realizoval; víta ubezpečenie, že 
potrebné povolenia a záväzky v súvislosti s verejným obstarávaním budú udelené čo 
najskôr počas roka a vyzýva Eurojust, aby toto ubezpečenie dodržal;

3. upozorňuje na skutočnosť, že administratívny riaditeľ Eurojustu nie je zodpovedný za 
väčšinu rozhodnutí súvisiacich s každodenným riadením, ktoré prijíma kolégium 
Eurojustu, a že kolégium musí túto anomáliu napraviť; vyzýva Eurojust, aby sa touto 
anomáliou zaoberal a aby ju čo najskôr prehodnotil; upozorňuje, že v prípade pretrvávania 
nejasností by plánované nové nariadenie týkajúce sa Eurojustu malo tento štrukturálny 
nedostatok riešiť;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že hodnotiaci výbor neuplatnil váhy zverejnené 
v podmienkach verejnej súťaže; víta informáciu Eurojustu o tom, že boli prijaté opatrenia 
zahŕňajúce predkladanie úplnej dokumentácie týkajúcej sa vecného a obchodného 
hodnotenia pre každé verejné obstarávanie administratívnemu riaditeľovi pred tým, ako sa 
udelia akékoľvek zákazky; víta záväzok Eurojustu usporadúvať spravodlivé, transparentné 
a presné verejné obstarávanie, ktoré bude prispievať k finančnej vierohodnosti 
organizácie; a vyzýva Eurojust, aby prijal opatrenia, ktoré v plnej miere zabezpečia 
plnenie tohto záväzku;

5. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že bol prijatý úradník z rezervného zoznamu, 
ktorého platnosť vypršala, a vyzýva Eurojust, aby dôkladne sledoval platnosť všetkých 
rezervných zoznamov na účely prijímania zamestnancov, aby v budúcnosti predišiel 
takýmto chybám; víta odpoveď Eurojustu, že kandidáti z rezervných zoznamov budú 
prijatí len po individuálnom overení vhodnosti príslušného menovania;

6. vyjadruje potešenie zo skutočnosti, že miera neobsadených pracovných miest v Eurojuste 
sa znížila z úrovne 24 % na konci roka 2009 na 13 % na konci roka 2010; upozorňuje, že 
táto miera je stále vysoká, a vyzýva Eurojust, aby pokračoval v úsilí o ďalšie zlepšenie 
situácie.
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