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Ændringsforslag 1
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Enhed for Retligt 
Samarbejde ("Eurojust") spiller med 
hensyn til at bistå de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne med at 
retsforfølge alvorlig grænseoverskridende 
og organiseret kriminalitet;

1. understreger den grundlæggende 
rolle, som Den Europæiske Unions Enhed 
for Retligt Samarbejde ("Eurojust") spiller 
med hensyn til at bistå de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne med at 
efterforske og retsforfølge alvorlig 
grænseoverskridende og organiseret 
kriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 2
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. glæder sig endvidere over, at 
Revisionsretten anerkendte, at alle 
anbefalinger fra tidligere år var korrekt 
gennemført af Eurojust;

Or. en

Ændringsforslag 3
Loránt Vincze

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 



PE644.911v01-00 4/10 AM\1194674DA.docx

DA

nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering;

nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at der i de seneste år har været 
en konstant stigning i både igangværende 
sager fra tidligere år og nye sager, og at 
denne tendens forventes at fortsætte; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojust spiller en afgørende rolle i 
Unionens sikkerhedskæde, og at dens 
budget bør matche dens opgaver og 
prioriteter for at sætte den i stand til at 
opfylde sit mandat; er yderst bekymret 
over den kraftige nedskæring i 
finansieringen, som Kommissionen har 
foreslået i den flerårige finansielle ramme 
for 2021-2027; anmoder Parlamentets 
kompetente udvalg om at opfordre 
Eurojusts administrerende direktør til at 
fremlægge Eurojusts forventede 
langsigtede finansieringsbehov, herunder 
hvor stor en del af de planlagte fremtidige 
opgaver, der kan dækkes af forventede 
effektivitetsgevinster, de operationelle 
mangler, der ville opstå som følge af 
utilstrækkelig finansiering, og de 
konsekvenser, dette forventes at få for 
bekæmpelsen af grænseoverskridende 
kriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 4
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering;

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; advarer om, 
at mangel på passende finansiering 
underminerer Eurojusts arbejde med at 
retsforfølge alvorlig grænseoverskridende 
og organiseret kriminalitet og således 
medfører sikkerhedsrisici i 
medlemsstaterne; anmoder Parlamentets 
kompetente udvalg om at opfordre 
Eurojusts administrerende direktør til at 
fremlægge Eurojusts forventede 
langsigtede finansieringsbehov, herunder 
forventede effektivitetsgevinster og 
operationelle mangler, der ville opstå som 
følge af utilstrækkelig finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 5
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
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48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering;

48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; 
understreger, at ikke blot anholdelser, 
men også vellykket retsforfølgning i 
områder med alvorlig 
grænseoverskridende kriminalitet er 
afgørende for EU-borgernes sikkerhed; 
minder endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 6
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 

3. beklager, at Eurojust har stået over 
for en betydelig nedskæring i budgettet fra 
48 til 38 mio. EUR (- 21 %) og en 
nedskæring af personalet fra 242 til 238 (-
1,6 %) på trods af en stigning i 
arbejdsbyrden på 19 % i forhold til 2017; 
minder om, at arbejdsbyrden forventes at 
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stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering;

stige yderligere med det nye mandat, der 
træder i kraft ved udgangen af 2019, og at 
nogle sager, der omfatter kompleks 
efterforskning, kan vare flere år; minder 
endvidere om, at antallet af 
koordinationscentre, der blev afholdt i 
2018, var på 17 lige som i 2017, hvilket 
vidner om dette operationelle værktøjs 
popularitet og anvendelighed; understreger, 
at Eurojusts budget bør matche dens 
opgaver og prioriteter for at sætte den i 
stand til at opfylde sit mandat; anmoder 
Parlamentets kompetente udvalg om at 
opfordre Eurojusts administrerende 
direktør til at fremlægge Eurojusts 
forventede langsigtede finansieringsbehov, 
herunder forventede effektivitetsgevinster 
og operationelle mangler, der ville opstå 
som følge af utilstrækkelig finansiering, og 
de tilpasninger, der er nødvendige for at 
sikre effektiv støtte til Den Europæiske 
Anklagemyndighed;

Or. en

Ændringsforslag 7
Tom Vandendriessche

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. noterer sig Revisionsrettens 
konstatering af, at alle betalinger 
vedrørende en treårig IT-rammekontrakt 
samt relaterede specifikke kontrakter 
(40 821 EUR i 2018) var regelstridige, 
eftersom en kontrakt til en værdi af 
450 000 EUR med en virksomhed, der 
havde leveret de samme ydelser i henhold 
til en tidligere rammekontrakt, var blevet 
underskrevet efter en procedure for indkøb 
efter forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse; minder om, at en 
sådan forenklet procedure i henhold til 

4. noterer sig Revisionsrettens 
konstatering af, at alle betalinger 
vedrørende en treårig IT-rammekontrakt 
samt relaterede specifikke kontrakter 
(40 821 EUR i 2018) var regelstridige, 
eftersom en kontrakt til en værdi af 
450 000 EUR med en virksomhed, der 
havde leveret de samme ydelser i henhold 
til en tidligere rammekontrakt, var blevet 
underskrevet efter en procedure for indkøb 
efter forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse; minder om, at en 
sådan forenklet procedure i henhold til 
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finansforordningen kun er acceptabel under 
specifikke omstændigheder, som ikke var 
begrundet i dette tilfælde; anerkender 
Eurojusts svar, hvori enheden understreger 
behovet for at anvende udbud med 
forhandling, idet et leverandørskifte ville 
have medført tekniske og driftsmæssige 
vanskeligheder; opfordrer Eurojust til at 
træffe foranstaltninger for at forhindre en 
overdreven afhængighed af en enkelt IT-
leverandør med henblik på i fremtiden at 
indgå kontrakter i overensstemmelse med 
de procedurer, der er fastlagt i 
finansforordningen;

finansforordningen kun er acceptabel under 
specifikke omstændigheder, som ikke var 
begrundet i dette tilfælde; finder Eurojusts 
svar, hvori enheden understreger behovet 
for at anvende udbud med forhandling, idet 
et leverandørskifte ville have medført 
tekniske og driftsmæssige vanskeligheder, 
utilfredsstillende, og opfordrer Eurojust til 
at træffe foranstaltninger for at forhindre 
en overdreven afhængighed af en enkelt 
IT-leverandør med henblik på i fremtiden 
at indgå kontrakter i overensstemmelse 
med de procedurer, der er fastlagt i 
finansforordningen;

Or. en

Ændringsforslag 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. tilskynder på det kraftigste 
Eurojust til at videreudvikle 
samarbejdsprojekter med andre EU-
institutioner, -organer, -kontorer og -
agenturer inden for retlige og indre 
anliggender;

Or. en

Ændringsforslag 9
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. fremhæver omorganiseringen af 
Eurojusts forvaltningsstruktur, herunder en 

6. fremhæver omorganiseringen af 
Eurojusts forvaltningsstruktur, herunder en 
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klar adskillelse af forvaltningsmæssige og 
operationelle spørgsmål, der blev indledt i 
slutningen af 2018 med henblik på at sikre 
overholdelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2018/17271(den 
nye Eurojustforordning), når den træder i 
kraft i december 2019; bemærker, at 
forslaget til gennemførelse af den 
reviderede struktur for intern kontrol bør 
vedtages inden udgangen af 2019 og 
gennemføres inden udgangen af 2020;

klar adskillelse af forvaltningsmæssige og 
operationelle spørgsmål, der blev indledt i 
slutningen af 2018 med henblik på at sikre 
overholdelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2018/17271(den 
nye Eurojustforordning), når den træder i 
kraft i december 2019; bemærker, at 
forslaget til gennemførelse af den 
reviderede struktur for intern kontrol bør 
vedtages inden udgangen af 2019 og 
gennemføres inden udgangen af 2020; 
glæder sig over Eurojusts bestræbelser på 
at fremme kønsbalance;

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1727 af 14. 
november 2018 om Den Europæiske 
Unions Agentur for Strafferetligt 
Samarbejde (Eurojust), og om erstatning 
og ophævelse af Rådets afgørelse 
2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, 
s. 138)

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1727 af 14. 
november 2018 om Den Europæiske 
Unions Agentur for Strafferetligt 
Samarbejde (Eurojust), og om erstatning 
og ophævelse af Rådets afgørelse 
2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, 
s. 138)

Or. en

Ændringsforslag 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder Eurojust til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig offentliggørelse af 
enhedens stillingsopslag på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors 
websted.

7. bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder Eurojust til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig offentliggørelse af 
enhedens stillingsopslag på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors 
websted; tilskynder kraftigt Eurojust til 
yderligere at udvikle sit samarbejde med 
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Unionens øvrige institutioner, agenturer, 
kontorer og organer med henblik på at 
internalisere IT-roller inden for retlige og 
indre anliggender;

Or. en

Ændringsforslag 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

bemærker, at der er en 
underrepræsentation af mænd blandt 
personalet, og minder om betydningen af 
balance mellem kønnene i Eurojusts 
personale; opfordrer derfor Eurojust til at 
iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger for at opnå den balance 
og de mål, som Kommissionen har fastsat, 
dvs. at der er mindst 40 % af det 
underrepræsenterede køn som anført i 
den strategiske indsats for ligestilling 
mellem kønnene 2016-2019.

Or. en


