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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Евроюст за финансовата 2018 година
(2019/2074(DEC))

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2018 
година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейското звено за съдебно сътрудничество (понастоящем Агенция на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) 
(Евроюст) за финансовата 2018 година, придружен от отговора на Евроюст1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (00000/2020 – C9-0000/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната 
престъпност5, и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на 

1 ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 150.
2 ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 150.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
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Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и 
отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета6, и по-специално член 63 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към 
него, 

– като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

1. освобождава от отговорност административния директор на Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 
2018 година / отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на 
административния директор на Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) във връзка с 
изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 
резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на 
Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването 
им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6 OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138. 
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2018 година
(2019/2074(DEC))

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2018 
година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейското звено за съдебно сътрудничество (понастоящем Агенция на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) 
(Евроюст) за финансовата 2018 година, придружен от отговора на Евроюст1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (00000/2020 – C9-0000/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната 
престъпност5, и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за 

1 ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 150.
2 ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 150.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
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сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и 
отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета6, и по-специално член 63 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

1. одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2018 година / 
отлага приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на 
административния директор на Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), на Съвета, 
Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз (серия L).

6 OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138. 
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 
2018 година
(2019/2071(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2018 година,

– като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към 
него,

– като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

А. като има предвид, че съгласно отчета за приходите и разходите на Евроюст1 
неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година е възлизал на 38 606 
737 EUR, което представлява намаление с 20,71% спрямо 2017 г.; като има 
предвид, че намалението на бюджета е свързано с намаляване на бюджетните 
потребности в дял 2; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се 
осигурява от бюджета на Съюза;

Б. като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за 
финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) 
заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са 
надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,94 %, което 
представлява леко намаление с 0,03% в сравнение с 2017 г.; отбелязва, че степента 
на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 86,91%, което 
представлява увеличение с 2,96% в сравнение с 2017 г.;

Резултати от изпълнението

2. отбелязва, че Евроюст използва количествени и качествени ключови показатели 
за ефективност (КПЕ) за измерване на постигането на своите цели по отношение 
на годишните си дейности и въздействие, показатели за резултати, показатели за 
своята дейност/крайните резултати и своите бизнес/технически/оперативни 
показатели, както и показатели за подкрепа/ръководство/управление с цел 
подобряване на управлението на бюджета; отбелязва, че Евроюст е бил в 

1 ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 82.
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състояние да измерва и да оценява постигането на 98 от 119-те КПЕ (82%), 
определени за 2018 г., във връзка с които са били постигнати или надхвърлени 
72% от първоначалните цели; отбелязва, че Евроюст е въвел редица нови 
показатели в годишната работна програма за 2018 г., за които не съществува 
базова стойност, и че поради това 15% от КПЕ не са могли да бъдат оценявани; 

3. отбелязва, че през 2018 г. е разработена втората фаза на организационното 
преструктуриране на Евроюст с цел усъвършенстване на оперативната функция и 
преструктуриране на административните услуги и услугите за подкрепа;

4. отбелязва, че Евроюст продължава да развива тясно оперативно сътрудничество с 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и с други партньори в областта на правосъдието и 
вътрешните работи, както и с трети държави; отбелязва, че през 2018 г. Евроюст 
започна преговори за споразумение за сътрудничество с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана; отбелязва, че Евроюст също така си сътрудничи с 
Европейската служба за борба с измамите, насърчава националните органи да 
разгледат възможността за включване на двата органа при целесъобразност; освен 
това насърчава Евроюст да участва в съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки с Европол и Европейската агенция по лекарствата; 

Политика относно персонала 

5. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 99,04% от щатните бройки са били заети, 
като са били назначени 207 срочно наети служители от общо 209-те бройки за 
тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 208 
разрешени бройки през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Евроюст 
са работили 15 договорно наети служители и 16 командировани национални 
експерти; 

6. отбелязва, че в изпълнение на предложението на Палатата от предходни години, 
от юни 2019 г. насам Евроюст помества обяви за свободните работни места на 
уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал, като използва тази 
възможност за публикуване на наименованията на свободните длъжности на 
всички официални езици на Съюза, от които има връзка към пълния текст на 
обявленията на английски език; 

7. отбелязва, че с оглед на забележките на органа, който взема решение за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Евроюст 
ще обмисли приемането на стратегия за основните права, включително 
позоваване на основните права в кодекс за поведение, който би могъл да определи 
задълженията на нейните служители и обучението на персонала, и ще го направи 
след съгласуване с Комисията и с други агенции на Съюза, за да се гарантира 
координиран подход; 

Обществени поръчки 

8. отбелязва, че според доклада на Палатата Евроюст е подписал рамков договор в 
областта на информационните технологии с дружество, което е предоставило 
същата услуга по предишен рамков договор, без предварително публикуване на 
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обявление за обществена поръчка по време на процедурата на договаряне; 
отбелязва, че всички плащания, извършени съгласно този рамков договор и 
всички свързани с него конкретни договори, са нередовни, и че опростената 
процедура е приемлива само при специални обстоятелства, каквито не са 
подкрепени с доказателства от Евроюст; отбелязва отговора на Евроюст, че 
процедурата на договаряне е била проведена въз основа на член 134, буква е) от 
Правилата за прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията2, 
които позволяват прилагане на тази процедура в случаи, когато смяната на 
доставчика би довела до несъвместимост или непропорционални технически 
трудности при експлоатацията и поддръжката;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност 

9. отбелязва съществуващите мерки на Евроюст и текущите му усилия за 
осигуряване на прозрачност, както и предотвратяване и управление на конфликти 
на интереси; отбелязва, че Евроюст е приела Решение 2019-02 на Колегиума за 
насоките на Евроюст относно подаването на сигнали за нередности, приложими 
за целия персонал; отбелязва, че според Евроюст обучението относно тези 
правила е било предоставяно през 2019 г., както се изисква;

10. отбелязва, че с оглед на забележките на органа, който взема решение за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, 
публикуването на декларациите за интереси понастоящем се разглежда от екипа 
по проекта относно Правилника за дейността в проекта на кодекс за етично 
поведение на членовете на Колегиума на Евроюст; отбелязва, че Евроюст е 
приела актуализираната стратегия за борба с измамите чрез Решение 2018-19 на 
Колегиума от 6 ноември 2018 г.;

Вътрешен контрол

11. отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) в рамките на своя стратегически 
план за вътрешен одит за периода 2018—2020 г. за Евроюст през 2018 г. издаде 
шест неизпълнени препоръки от одита на „Мониторинг и докладване/градивни 
елементи от декларацията за достоверност“, като Евроюст е приключил пет от 
тях; отбелязва със задоволство, че през 2018 г. беше приета политиката на 
Евроюст за управление на риска и че планът за изпълнение и регистърът на 
рисковете трябва да бъдат разработени през 2019 г. и да бъдат изпълнени от 
2020 г. нататък;

Други коментари

12. признава във връзка с успешното завършване на преместването в новите ѝ 
помещения през юни 2017 г., че пренасянето на 2 339 809 EUR беше предимно 
свързано с разходи, които да бъдат фактурирани със задна дата от приемащата 
държава през 2018 г.; отбелязва освен това, че през 2018 г. всички бюджетни 

2 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на 
Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза (ОВ L 342, 29.12.2015 г., стр. 7).
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кредити, с изключение на 73 000 EUR, са били поети и изплатени и че по-
голямата част от тази сума е била свързана с планирани промени, които не са 
били изпълнени от приемащата държава;

o

o     o

13. по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи 
решението за освобождаване от отговорност, препраща към своята резолюция от 
... март 2020 г.3 относно резултатите от дейността, финансовото управление и 
контрола на агенциите.

3 Приети текстове, P9_TA(2020)0000.


