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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Евроюст 
дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. и 
че операциите му са законосъобразни и редовни;

2. приветства липсата на забележки от страна на Сметната палата във връзка с 
изпълнението на бюджета на Евроюст за 2017 г.; приветства по-специално факта, 
че повечето от препоръките на Сметната палата за предходни години са 
приключени; подчертава по-специално, че считано от 2017 г. Сметната палата 
вече няма да докладва за прекомерни преноси на бюджетни кредити за поети 
задължения от предходната година (2016 г.) към текущата година (2017 г.) по 
дял II (Разходи за спомагателни дейности);

3. изразява съжаление, че Евроюст не публикува всички свои обявления за свободни 
длъжности на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), а 
само на своя собствен уебсайт и в социалните медии; отбелязва загрижеността на 
Евроюст във връзка с допълнителните разходи за писмен превод вследствие на 
факта, че EPSO изисква публикуването на обявленията за свободни работни места 
да се извършва на всички официални езици, но посочва, че в случая на Евроюст 
става въпрос за ограничен брой свободни работни места; изразява съгласие със 
Сметната палата, че това би било уместно и полезно, тъй като публикациите на 
EPSO повишават прозрачността и публичността и осигуряват на гражданите на 
Съюза възможност да научат за свободните работни места, колективно 
публикувани от различните институции и агенции на Съюза; изисква поради това 
Евроюст да публикува своите обявления за свободни работни места и на уебсайта 
на EPSO; приканва Комисията да обмисли мерки за намаляване на финансовата 
тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, 
включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за 
преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

4. припомня значението и добавената стойност на Евроюст в борбата срещу 
организираната престъпност в рамките на Европа, и по-специално неговата роля 
за финансирането на съвместните екипи за разследване; приветства в това 
отношение неотдавна сключения нов меморандум за разбирателство между 
Евроюст и Европол1, в който се определят критериите и условията за финансова 
подкрепа за дейностите на съвместните екипи за разследване, предоставяна от 
двете агенции;

5. изразява съжаление, че препоръката на Сметната палата от 2010 г. за 

                                               
1 Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint 
investigation team activities between Europol and Eurojust (Меморандум за разбирателство относно 
съвместното създаване на правила и условия за финансова подкрепа на дейностите на съвместните екипи 
за разследване на Европол и Евроюст), подписан на 1 юни 2018 г.
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предефиниране на съответните роли и отговорности на административния 
директор и колегиалния орган на Евроюст с цел решаване на проблема с 
дублирането на отговорности, произтичащ от решението за създаването на 
Евроюст1, все още не беше приключена в края на 2017 г.; потвърждава, че 
намирането на решение на този проблем не е под контрола на Евроюст, но че той 
е разгледан от съзаконодателя в контекста на прегледа на мандата на Агенцията; 
приветства приемането на новия регламент за Евроюст2 и очаква тези въпроси да 
бъдат решени с новата структура и с изясняването на ролите и отговорностите в 
него, включително новия изпълнителен съвет.

                                               
1 Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на 
борбата срещу сериозната престъпност (ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и 
за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 4.12.2015 г., стр. 138).
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