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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten har lyckats skaffa 
tillfredsställande underlag för att Eurojusts årsredovisning i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av organets ekonomiska situation för budgetåret 2010 och att de 
transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet beklagar att en så stor del av de operativa anslagen förts över till 2011.
Parlamentet noterar organets svar att detta huvudsakligen berodde på projektet för översyn 
av organisationsstrukturen, en ny datorinfrastruktur och kostnader för databearbetning.
Parlamentet välkomnar de åtgärder som organet ska vidta 2012, särskilt upprättandet av 
särskilda upphandlingsplaner för varje enhet. Eurojust uppmanas att genomföra dessa 
åtgärder utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet välkomnar organets försäkran om att de 
auktorisationer och åtaganden som krävs i samband med upphandlingar kommer att 
beviljas så tidigt som möjligt under året, och uppmanar organet att leva upp till denna 
försäkran.

3. Europaparlamentet påpekar att organets administrative direktör inte är ansvarig för 
merparten av de dagliga förvaltningsbesluten, vilka fattas av Eurojusts kollegium, och att 
kollegiet måste rätta till denna anomali. Eurojust uppmanas att snarast ta itu med och se 
över denna anomali. Parlamentet framhåller att om oklarheterna fortsätter, bör denna 
svaghet tas upp inom ramen för den planerade nya förordningen för organet.

4. Europaparlamentet beklagar att utvärderingskommittén inte har tillämpat den viktning 
som offentliggjorts i anbudsspecifikationerna. Parlamentet välkomnar Eurojusts 
information om att man vidtagit åtgärder, som inbegriper att den administrative direktören 
får fullständig dokumentation över den substantiella och kommersiella utvärderingen av 
varje upphandling innan det tilldelas några kontrakt. Parlamentet välkomnar Eurojusts 
engagemang för rättvis, transparent och korrekt upphandling, som bidrar till 
organisationens finansiella trovärdighet, och uppmanar organet att vidta åtgärder så att 
detta engagemang kan garanteras till hundra procent.

5. Europaparlamentet beklagar att en tjänsteman rekryterades från en reservlista som inte 
längre var giltig, och uppmanar Eurojust att noga kontrollera giltighetstiden för alla 
reservlistor för rekrytering, så att liknande misstag kan undvikas i framtiden. Parlamentet 
välkomnar organets svar att tillsättningar från en reservlista kommer att äga rum först när 
man har gjort en särskild verifiering av lämpligheten av den aktuella tjänstetillsättningen.

6. Europaparlamentet ser positivt på att andelen vakanta tjänster vid Eurojust hade minskat 
till 13 % i slutet av 2010, jämför med 24 % i slutet av 2009. Parlamentet påpekar att detta 
fortfarande är en hög andel och uppmanar Eurojust att fortsätta anstränga sig för att 
ytterligare förbättra situationen.
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