
 

AD\1118862LT.docx  PE595.376v03-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
 

2016/2170(DEC) 

1.3.2017 

NUOMONĖ 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui 

dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

(2016/2170(DEC)) 

Nuomonės referentas: Petr Ježek 



 

PE595.376v03-00 2/5 AD\1118862LT.docx 

LT 

PA_NonLeg 



 

AD\1118862LT.docx 3/5 PE595.376v03-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose 

teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos 

operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

2. ragina Eurojustą terorizmą, neteisėtą prekybą ir kontrabandą bei kibernetinius 

nusikaltimus ir toliau laikyti prioritetiniais klausimais; teigiamai vertina tai, kad valstybės 

narės vis dažniau pasitelkia koordinacinius pasitarimus bei koordinavimo centrus ir 

vertina aktyvesnį trečiųjų šalių dalyvavimą jungtinių tyrimų grupių veikloje; palankiai 

vertina tai, kad bylų, kurias nagrinėdamos valstybės narės prašė Eurojusto pagalbos, 

skaičius nuolat auga ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 23 proc.; mano, kad reikėtų 

atitinkamai padidinti jam skiriamą biudžetą; atkreipia dėmesį į aukštą Eurojusto biudžeto 

įvykdymo lygį – iš 2015 m. skirtų 33,818 mln. EUR metinio biudžeto panaudota 

99,86 proc. lėšų; 

3. apgailestauja dėl to, kad 2015 m. metinėje ataskaitoje Eurojustas teigė, jog korupcija nėra 

Sąjungos prioritetas; pažymi, jog šiam teiginiui prieštarauja tai, kad, atsižvelgiant į metinę 

Eurojusto ataskaitą, 2015 m. būta 90 korupcijos bylų, dėl kurių prašyta Eurojusto ekspertų 

konsultacijų (du kartus daugiau nei 2014 m.); pripažįsta, kad Graikija, Rumunija ir 

Kroatija buvo dažniausiai dėl su korupcija susijusių bylų besikreipiančios valstybės narės; 

4. apgailestauja dėl to, kad Eurojustui teko patirti su biudžeto išteklių prieinamumu susijusių 

sunkumų, kilusių dėl žinomų struktūrinių jo finansavimo problemų; apgailestauja dėl to, 

kad susidūręs su finansiniu netikrumu Eurojustas turėjo atidėti savo kai kuriose srityse 

vykdomą veiklą ir naudingų technologinių patobulinimų diegimą; prašo Eurojusto ir 

Komisijos išspręsti šias žinomas struktūrines problemas ir užtikrinti tinkamą finansavimo 

lygį ateinančiais metais; 

5. pažymi, kad į administracinėms išlaidoms skirtas biudžeto eilutes į kitą laikotarpį perkeltų 

įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas (21 proc.); pripažįsta, kad tai daugiausia lėmė 

netikrumas dėl biudžeto; apgailestauja, kad dėl to kilo biudžeto vykdymo problemų, 

susijusių su konkrečiomis sutartimis dėl apsaugos ir apgyvendinimo bei maitinimo 

paslaugų teikimo, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektais, aparatinės įrangos 

pirkimu ir priežiūra, taip pat su konsultavimosi dėl naujų patalpų ir jų projekto išlaidomis; 

teigiamai vertina tai, kad, nepaisant patirtų sunkumų, Eurojustas įsipareigojo vengti 

nepagrįstų perkėlimų į kitus laikotarpius; 

6. apgailestauja dėl to, kad administracijos atstovai ir nepriklausomos jungtinės priežiūros 

institucijos nariai nepaskelbė savo interesų deklaracijų; ragina nedelsiant paskelbti šias 

deklaracijas; ragina Eurojustą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos 

paskelbtomis gairėmis, patvirtinti praktines institucinio valdymo gaires ir gaires dėl 

interesų konfliktų, taip pat nustatyti aiškias taisykles siekiant išvengti „sukamųjų durų“ 

reiškinio; primena Eurojustui, kad, vadovaujantis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 22c straipsniu, reikia priimti privalomas 

vidaus taisykles dėl informatorių apsaugos. 
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