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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust παρέχουν ακριβοδίκαιη 
εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις 
της είναι νόμιμες και κανονικές·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απουσία παρατηρήσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το 2017· 
εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του διότι οι περισσότερες από τις συστάσεις που 
εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για προηγούμενα έτη έχουν κλείσει· επισημαίνει 
συγκεκριμένα ότι, από το 2017 και έπειτα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει πλέον 
υπερβολικές μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το προηγούμενο έτος 
(2016) στο τρέχον έτος (2017) για τον τίτλο II (δαπάνες για δραστηριότητες 
υποστήριξης)·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι η Eurojust δεν δημοσιεύει όλες τις προκηρύξεις θέσεων 
εργασίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 
αλλά μόνο στον δικό της ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· 
αντιλαμβάνεται τις επιφυλάξεις της Eurojust σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες 
μετάφρασης που συνεπάγεται η απαίτηση της EPSO για δημοσίευση των προκηρύξεων 
θέσεων εργασίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες, αλλά επισημαίνει ότι ο αριθμός των 
προσφορών εργασίας στην περίπτωση της Eurojust είναι ούτως ή άλλως περιορισμένος· 
συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν και ενδιαφέρον και 
χρήσιμο, δεδομένου ότι οι δημοσιεύσεις της EPSO αυξάνουν τη διαφάνεια και τη 
δημοσιότητα και δίνουν στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να εντοπίζουν 
προκηρύξεις κενών θέσεων που δημοσιεύονται από τα διάφορα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης συνολικά· ζητεί, επομένως να δημοσιεύει και η Eurojust τις 
προκηρύξεις προσφοράς εργασίας στον ιστότοπο της EPSO· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής 
επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων στους 
οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το 
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)· 

4. υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Eurojust για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ειδικότερα, τον ρόλο της 
στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· εκφράζει επ' αυτού την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ 
Eurojust και Europol1 σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων 
για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των ΚΟΕ που παρέχουν 
αμφότερες·

                                               
1 Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των 
δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Europol και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η 
Ιουνίου 2018·
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5. εκφράζει τη λύπη του διότι η σύσταση που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2010 για 
επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οριοθετούνται ρόλοι και αρμοδιότητες μεταξύ 
διευθυντή και συλλογικού οργάνου της Eurojust, προκειμένου να αποφεύγεται η 
οφειλόμενη στον ιδρυτικό κανονισμό1 αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, 
εξακολουθούσε να εκκρεμεί στα τέλη του 2017· αναγνωρίζει ότι η επίλυση του 
προβλήματος αυτού βρίσκεται εκτός ελέγχου Eurojust αν και απασχόλησε τους συν-
νομοθέτες στο πλαίσιο της επανεξέτασης της εντολής της Eurojust· εκφράζει την 
ικανοποίησή του διότι εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός της Eurojust2 και αναμένει ότι τα 
ζητήματα αυτά θα επιλυθούν με τη νέα δομή και με την αποσαφήνιση ρόλων και 
αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
εκτελεστικού συμβουλίου.

                                               
1Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust 
προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 138).
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