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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo ustrezna dokazila o tem, da 
letni računovodski izkazi Eurojusta z vseh pomembnih vidikov prikazujejo pošteno sliko 
stanja v proračunskem letu 2010 in da so z izkazi povezane transakcije zakonite in 
pravilne;

2. obžaluje visoko raven operativnih odhodkov, prenesenih v leto 2011; je seznanjen z 
odgovorom agencije, da je do tega prišlo predvsem zaradi projekta za oceno 
organizacijske strukture, nove računalniške infrastrukture in stroškov za obdelavo 
podatkov; pozdravlja ukrepe, ki jih bo leta 2012 sprejel urad, predvsem o določitvi 
posebnih načrtov glede javnih naročil za vsako od enot; poziva urad, naj začne brez 
odlašanja izvajati te ukrepe; je zadovoljen z zagotovilom, da bodo potrebna dovoljenja in 
obveznosti v zvezi z javnimi naročili odobrena že na samem začetku leta, ter poziva urad, 
naj spoštuje dano zagotovilo;

3. poudarja, da upravni direktor urada ni pristojen za večino vsakodnevnih upravnih 
odločitev, saj te sprejema kolegij urada, to nepravilnost pa bi bilo treba odpraviti; poziva 
urad, naj se čim prej posveti tej nepravilnosti in jo preuči; poudarja, da bi morala, če 
nejasnosti ne bodo odpravljene, predvidena nova uredba za urad obravnavati to strukturno 
pomanjkljivost;

4. obžaluje dejstvo, da ocenjevalna komisija ni uporabila ponderjev iz specifikacije razpisa; 
pozdravlja informacije urada o tem, da so bili sprejeti ukrepi, v skladu s katerimi se pred 
sklenitvijo pogodbe upravnemu direktorju posreduje popolna dokumentacija o vsebinski 
in komercialni oceni javnega naročila; pozdravlja zavzemanja urada za poštena, pregledna 
in natančna javna naročila, ki bi pripomogla k finančni verodostojnosti organizacije; 
poziva urad, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo v celoti uresničil ta zavzemanja;

5. obžaluje, da je bil eden od uradnikov zaposlen z rezervnega seznama, katerega veljavnost 
je potekla, in poziva urad, naj natančno spremlja veljavnost vseh rezervnih seznamov, s 
katerih lahko zaposlujejo kandidate, da bi se v prihodnje izognili takim napakam; 
pozdravlja odgovor urada, da bo z rezervnega seznama zaposloval le, potem ko bo posebej 
preveril ustreznost posameznega kandidata;

6. je zadovoljen, da je bila stopnja nezasedenih delovnih mest v uradu do konca leta 2010 
zmanjšana na 13 % v primerjavi s koncem leta 2009, ko je znašala 24 %; poudarja, da je 
stopnja še zmeraj visoka, in poziva urad, naj si še naprej prizadeva za izboljšanje razmer.
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