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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018
(2019/2074(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar,1

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet2 och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 
– C9-0041/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 
208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av 
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet5, särskilt artikel 36,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 
14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), 
och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF6, särskilt artikel 63,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 150.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
6 EUT L 295, 21.11.2018, s. 138. 
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i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20127, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10468, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0048/2020).

1. Europaparlamentet beviljar den administrativa direktören för Europeiska unionens byrå 
för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget 
för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, 
kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning (L-serien).

7 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018
(2019/2074(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar,1

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet2 och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 
– C9-0041/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 
208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av 
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet5, särskilt artikel 36,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 
14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), 
och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF6, särskilt artikel 63,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 150.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
6 EUT L 295, 21.11.2018, s. 138. 
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i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20127, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10468, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0048/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den 
administrativa direktören för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete 
(Eurojust), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

7 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete 
(Eurojust)) för budgetåret 2018
(2019/2074(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Eurojust för budgetåret 2018,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0048/2020), och av 
följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen1 för Eurojust uppgick den slutliga budgeten för 
budgetåret 2018 till 38 606 737 EUR, vilket innebär en minskning med 20,71 % jämfört 
med 2017. Budgetminskningen beror på en minskning av de budgetmässiga behoven för 
avdelning 2. Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B. Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2018 
förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är 
tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av 
budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,94 %, 
vilket är en liten minskning med 0,03 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar att 
genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,91 %, vilket innebär en 
ökning med 2,96 % jämfört med 2017.

Verksamhetsresultat

2. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust använder kvantitativa och 
kvalitativa centrala resultatindikatorer för att mäta verksamhetsresultaten för dess årliga 
verksamhet och effekter, däribland resultatindikatorer, verksamhets-/resultatindikatorer 
och indikatorer för verksamhet/teknik/drift, samt för indikatorer för 
stöd/förvaltning/styrning för att förbättra budgetförvaltningen. Parlamentet konstaterar 
att Eurojust kunde mäta och bedöma att 98 av de 119 centrala resultatindikatorer (82 %) 
som hade ställts upp för 2018 hade uppnåtts, och att 72 % av de ursprungliga målen 
hade uppnåtts eller överskridits. Eurojust har infört ett antal nya indikatorer i det årliga 
arbetsprogrammet för 2018, för vilka det inte finns något referenstal, och 15 % av de 
centrala resultatindikatorerna har därför inte kunnat bedömas. Eurojust uppmanas att ta 

1 EUT C 108, 22.3.2018, s. 82.
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itu med denna fråga och se till att alla indikatorer kan bedömas ordentligt, och att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts 
senast i juni 2020. 

3. Europaparlamentet noterar att fas II i Eurojusts organisatoriska omstrukturering, som 
förbättrar den operativa funktionen och omformar de administrativa tjänsterna och 
stödtjänsterna, utvecklades under 2018.

4. Europaparlamentet uppmanar Eurojust att fortsätta att digitalisera sina tjänster.

5. Europaparlamentet välkomnar att Eurojust fortsätter att utveckla ett starkt operativt 
samarbete med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och med andra partner för rättsliga och inrikes frågor samt med tredjeländer. 
Parlamentet noterar att Eurojust 2018 inledde förhandlingar för ett samarbetsavtal med 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Parlamentet konstaterar att Eurojust också 
samarbetade med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, och uppmanar de 
nationella myndigheterna att överväga att engagera båda organen när så är lämpligt. 
Eurojust uppmanas vidare att delta i gemensamma upphandlingsförfaranden med 
Europol och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

6. Europaparlamentet uppmanar Eurojust att undersöka möjligheten att dela resurser för 
överlappande uppgifter med andra byråer med liknande verksamhet. Eurojust uppmanas 
eftertryckligen att aktivt söka ytterligare och bredare samarbete med andra 
unionsbyråer.

7. Europaparlamentet påminner om att antalet nya ärenden och även pågående ärenden 
(dvs. ärenden som kräver komplicerade utredningar som kan pågå i flera år) har ökat 
under de senaste åren och att arbetsbördan förväntas öka ytterligare på grund av det nya 
mandat som kommer att träda i kraft i slutet av 2019, och även med tanke på de 
ytterligare resurser som krävs för att Eurojust ska kunna stödja Europeiska 
åklagarmyndighetens arbete. Parlamentet understryker att utöver gripanden är 
framgångsrik lagföring inom området allvarlig gränsöverskridande brottslighet av 
avgörande betydelse för unionsmedborgarnas säkerhet. Parlamentet påminner vidare om 
att det 2018 fanns 17 samordningscentrum, samma antal som 2017, vilket visar hur 
populärt och användbart detta operativa verktyg är. Parlamentet betonar den avgörande 
roll som Eurojust spelar i unionens säkerhetskedja och att budgeten bör anpassas till 
dess uppgifter och prioriteringar så att Eurojust kan utföra sina uppgifter. Parlamentet är 
därför ytterst oroat över de kraftiga budgetnedskärningar som kommissionen föreslagit 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027, något som skulle undergräva Eurojusts 
arbete och därför medföra säkerhetsrisker i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
sina behöriga utskott att uppmana Eurojusts administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts förväntade långsiktiga finansieringsbehov, varvid man beaktar hur många av 
de förväntade framtida uppgifterna som skulle kunna finansieras genom 
effektivitetsvinster och även beaktar de operativa brister som skulle bli följden av 
otillräcklig finansiering och deras förväntade inverkan på kampen mot 
gränsöverskridande brottslighet. 

8. Europaparlamentet välkomnar att Eurojust i november 2018 antog en uppdaterad 
strategi och handlingsplan för bedrägeribekämpning.
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9. Europaparlamentet uppmärksammar omorganisationen av Eurojusts styrningsstruktur, 
som bland annat omfattar en tydlig åtskillnad mellan verkställande och operativa frågor, 
och som inleddes i slutet av 2018 i syfte att uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/17272 (den nya Eurojustförordningen) när den träder i 
kraft i december 2019. Parlamentet noterar att förslaget till genomförande av den 
reviderade ramen för intern kontroll bör antas före utgången av 2019 och genomföras 
före utgången av 2020.

Personalpolitik 

10. Europaparlamentet ser positivt på att 99,04 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var 
tillsatta den 31 december 2018. Av de 209 tillfälliga tjänster som får tillsättas enligt 
unionsbudgeten (jämfört med 208 tillåtna tjänster 2017) hade 207 tillsatts. Parlamentet 
noterar dessutom att 15 kontraktsanställda och 16 utstationerade nationella experter 
arbetade för Eurojust 2018.

11. Europaparlamentet noterar med oro att den rapporterade könsfördelningen i styrelsen 
för 2018 är 20 manliga ledamöter och 8 kvinnliga ledamöter.

12. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust sedan juni 2019, och efter 
revisionsrättens förslag från tidigare år, har offentliggjort lediga tjänster på Europeiska 
rekryteringsbyråns webbplats, där den haft möjlighet att publicera titlarna på dessa 
lediga tjänster på unionens alla officiella språk, med en länk till den fullständiga texten 
endast på engelska. När det gäller personal i lägre positioner uppmanas Eurojust att 
överväga möjligheten att dela personal och resurser med andra unionsbyråer. 

13. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att mot bakgrund av den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens synpunkter kommer Eurojust att överväga att 
anta en strategi för grundläggande rättigheter, inklusive en hänvisning till 
grundläggande rättigheter i en uppförandekod, i vilken personalens uppgifter och 
utbildning skulle kunna fastställas, och att den ska göra detta i samråd med 
kommissionen och andra unionsbyråer för att säkerställa en samordnad strategi. 

Upphandling 

14. Europaparlamentet noterar att Eurojust enligt revisionsrättens rapport undertecknade ett 
ramavtal om it-tjänster med ett företag som hade tillhandahållit samma tjänster inom ett 
tidigare ramavtal, utan föregående offentliggörande av ett meddelande om kontrakt 
under upphandlingsförfarandet. Parlamentet noterar att alla betalningar som görs inom 
ramen för ramavtalet och alla tillhörande specifika kontrakt är oriktiga och att ett 
förenklat förfarande endast kan godtas under särskilda omständigheter som inte 
underbyggdes av Eurojust. Parlamentet erfar från Eurojusts svar att det förhandlade 
förfarandet gjordes på grundval av artikel 134 f i tillämpningsföreskrifterna för 
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/24623, som tillåter att detta 
förfarande används när ett byte av leverantör skulle leda till inkompatibilitet eller 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF 
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 138). 
3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2462 av den 30 oktober 2015 om ändring av den delegerade 
förordningen (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 342, 29.12 2015, s. 7).
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oproportionerliga tekniska svårigheter vid drift och underhåll, och att denna lösning 
därför ansågs vara den mest kostnadseffektiva. Parlamentet uppmanar Eurojust att se till 
att den följer reglerna för offentlig upphandling. 

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens 

15. Europaparlamentet uppskattar Eurojusts befintliga åtgärder och fortsatta insatser för att 
säkerställa transparens och förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet 
noterar att Eurojust antog kollegiets beslut 2019-02 när det gäller Eurojusts riktlinjer för 
rapportering av visselblåsning, som gäller för alla anställda. Parlamentet noterar att 
enligt Eurojust tillhandahölls utbildning om sådana bestämmelser under 2019, i enlighet 
med kraven.

16. Europaparlamentet välkomnar att mot bakgrund av den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndighetens synpunkter behandlas offentliggörandet av intresseförklaringarna i 
utkastet till de etiska riktlinjerna för Eurojusts kollegium av projektgruppen för 
arbetsordningen. Parlamentet konstaterar att Eurojust hittills har offentliggjort 
förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet uppmanar 
Eurojust att även offentliggöra styrelsemedlemmarnas och ledningens 
meritförteckningar. Parlamentet noterar att Eurojust antog den uppdaterade strategin för 
bedrägeribekämpning genom kollegiets beslut 2018–19 av den 6 november 2018. 

Internkontroller

17. Europaparlamentet erfar att tjänsten för internrevision (IAS), inom ramen för sin 
strategiska plan för internrevision 2018–2020 för 2018 för Eurojust lade fram sex 
kvarstående rekommendationer från revisionen om övervakning och rapportering/de 
kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen, och att Eurojust avslutade 
fem av dem. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojusts policy för 
riskhantering antogs 2018 och att genomförandeplanen och registret över risker ska 
utarbetas under 2019 och genomföras från och med 2020. 

Övriga kommentarer

18. Europaparlamentet noterar att överföringen av 2 339 809 EUR efter det framgångsrika 
slutförandet av flytten till nya lokaler i juni 2017 i första hand avsåg kostnader som 
värdlandet skulle fakturera retroaktivt för 2018. Parlamentet noterar vidare att alla dessa 
överförda åtaganden utom 73 000 EUR levererades och betalades under 2018, och att 
den största delen av detta belopp avsåg planerade ändringar som inte genomfördes av 
värdlandet. 

19. Europaparlamentet uppmanar Eurojust att inrikta sig på att sprida resultaten av sin 
forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra 
medier.

o

o     o
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20. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 20204 om 
byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

4 Antagna texter, P9_TA(2020)0000.



PE639.922v03-00 12/18 RR\1200627SV.docx

SV

21.1.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet 

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2018
(2019/2074(DEC))

Föredragande av yttrande: Roberta Metsola

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar den grundläggande roll som europeiska enheten för rättsligt 
samarbete (nedan kallad Eurojust) spelar när det gäller att bistå medlemsstaternas 
behöriga myndigheter i utredning och lagföring av grov gränsöverskridande och 
organiserad brottslighet.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som 
ligger till grund för Eurojusts årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 
2018 återges på ett rättvisande sätt. 

3. Europaparlamentet välkomnar också att revisionsrätten erkände att alla 
rekommendationer från tidigare år hade genomförts korrekt av Eurojust.

4. Europaparlamentet beklagar att Eurojust stod inför en betydande budgetminskning från 
48 till 38 miljoner EUR (-21 %) och en minskning av personalstyrkan från 242 till 238 
(-1,6 %), trots en ökning av arbetsbördan med 19 % jämfört med 2017. Parlamentet 
noterar att denna minskning var kopplad till slutförandet av byggnaden som ska rymma 
Eurojusts nya lokaler i Haag, och att mer än 11 miljoner EUR hade öronmärkts för detta 
i budgeten för 2017. Parlamentet påminner om att antalet nya ärenden och även 
pågående ärenden (dvs. ärenden som kräver komplicerade utredningar som kan pågå i 
flera år) har ökat under de senaste åren och att arbetsbördan förväntas öka ytterligare på 
grund av det nya mandat som kommer att träda i kraft i slutet av 2019, och även med 
tanke på de ytterligare resurser som krävs för att Eurojust ska kunna stödja Europeiska 
åklagarmyndighetens arbete. Parlamentet understryker att utöver gripanden är 
framgångsrik lagföring inom området allvarlig gränsöverskridande brottslighet av 
avgörande betydelse för unionsmedborgarnas säkerhet. Parlamentet påminner vidare om 
att det 2018 fanns 17 samordningscentrum, samma antal som 2017, vilket visar hur 
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populärt och användbart detta operativa verktyg är. Parlamentet betonar den avgörande 
roll som Eurojust spelar i unionens säkerhetskedja och att budgeten bör anpassas till 
dess uppgifter och prioriteringar så att Eurojust kan utföra sina uppgifter. Parlamentet är 
därför ytterst oroat över de kraftiga budgetnedskärningar som kommissionen föreslagit 
för den fleråriga budgetramen 2021–2027, något som skulle undergräva Eurojusts 
arbete och därför medföra säkerhetsrisker i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
sina behöriga utskott att uppmana Eurojusts administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts förväntade långsiktiga finansieringsbehov, inklusive hur många av de 
förväntade framtida uppgifterna som skulle kunna finansieras genom 
effektivitetsvinster, de operativa brister som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering och deras förväntade inverkan på kampen mot gränsöverskridande 
brottslighet.

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens konstaterande att alla betalningar som 
hänför sig till ett treårigt it-ramavtal samt relaterade specifika kontrakt (40 821 EUR 
under 2018) är oriktiga, eftersom avtalet (till ett värde av totalt 450 000 EUR) 
undertecknades med ett företag som hade tillhandahållit samma tjänster inom ramen för 
ett tidigare ramavtal efter ett förhandlat förfarande utan att något meddelande om 
upphandling hade offentliggjorts i förväg. Parlamentet påminner om att 
budgetförordningen endast tillåter användning av ett förenklat förfarande under 
särskilda omständigheter som inte var styrkta här. Parlamentet noterar Eurojusts svar i 
vilket man betonar behovet av att använda ett förhandlat förfarande med tanke på att ett 
leverantörsbyte skulle ha lett till tekniska och operativa svårigheter. Eurojust uppmanas 
att vidta åtgärder för att förhindra ett alltför stort beroende av en enda it-leverantör, 
i syfte att i framtiden tilldela kontrakt i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i 
budgetförordningen.

6. Europaparlamentet välkomnar att Eurojust i november 2018 antog en uppdaterad 
strategi och handlingsplan för bedrägeribekämpning.

7. Europaparlamentet uppmärksammar omorganisationen av Eurojusts styrningsstruktur, 
som bland annat omfattar en tydlig åtskillnad mellan verkställande och operativa frågor, 
och som inleddes i slutet av 2018 i syfte att uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/17271 (den nya Eurojustförordningen) när den träder i 
kraft i december 2019. Parlamentet noterar att förslaget till genomförande av den 
reviderade ramen för intern kontroll bör antas före utgången av 2019 och genomföras 
före utgången av 2020.

8. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat en horisontell trend inom 
byråerna när det gäller användningen av extern personal för tillhandahållande av it-
konsulttjänster. Parlamentet kräver att beroendet av extern rekrytering inom detta 
viktiga område åtgärdas. Parlamentet uppmanar Eurojust att åtgärda den enda 
kvarstående rekommendationen från revisionsrätten, nämligen att offentliggöra 
meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats. 
Parlamentet uppmanar bestämt Eurojust att ytterligare utveckla samarbetet med 
unionens övriga institutioner, byråer och organ i syfte att internalisera it-rollerna på 
området för rättsliga och inrikes frågor.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska 
unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 
2002/187/RIF (EUT L 295, 21.11.2018, s. 138). 



PE639.922v03-00 14/18 RR\1200627SV.docx

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 13.1.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

45
6
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, 
Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk 
Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, 
Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno 
Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert 
Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Lukas Mandl



RR\1200627SV.docx 15/18 PE639.922v03-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 13.1.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

45
6
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, 
Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk 
Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, 
Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno 
Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert 
Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Lukas Mandl



PE639.922v03-00 16/18 RR\1200627SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

45 +
PPE Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, 

Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

VERTS/ALE Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke 
Strik

ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL Cornelia Ernst

6 -
ID Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR Robert Roos

GUE/NGL Clare Daly

NI Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

2 0
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Miguel Urbán Crespo

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster



RR\1200627SV.docx 17/18 PE639.922v03-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande 19.2.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

20
3
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard 
Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, 
Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim 
Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara 
Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona 
Strugariu

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Peter Pollák, József Szájer



PE639.922v03-00 18/18 RR\1200627SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20 +
ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

3 -
ID Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

0 0

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


