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Pakeitimas 1
Caterina Chinnici

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į svarbų Europos 
teisminio bendradarbiavimo padalinio 
(toliau – Eurojustas) vaidmenį padedant 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą už sunkius tarpvalstybinius 
ir organizuotus nusikaltimus;

1. atkreipia dėmesį į esminį Europos 
teisminio bendradarbiavimo padalinio 
(toliau – Eurojustas) vaidmenį padedant 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms tirti sunkius tarpvalstybinius 
ir organizuotus nusikaltimus ir už juos 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Caterina Chinnici

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. taip pat palankiai vertina tai, kad 
Audito Rūmai pripažino, jog Eurojustas 
tinkamai įgyvendino visas praėjusiais 
metais pateiktas rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 3
Loránt Vincze

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
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238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; ragina 
atsakingus Parlamento komitetus pakviesti 
Eurojusto administracijos direktorių 
pristatyti numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad pastaraisiais metais nuolat 
daugėjo tiek ankstesniais metais pradėtų 
nagrinėti atvejų, tiek naujų atvejų ir kad 
ši tendencija turėtų išlikti; primena, kad 
numatoma, jog darbo krūvis toliau didės, 
nes 2019 m. pabaigoje Eurojustas pradės 
dirbti pagal naujus įgaliojimus, ir kad 
darbas, susijęs su tam tikrais atvejais, kai 
vykdomi kompleksiniai tyrimai, gali trukti 
keletą metų; be to, primena, kad 2018 m. 
buvo 17 koordinavimo centrų, kaip ir 
2017 m., ir tai rodo šios veiklos priemonės 
populiarumą ir naudingumą; pabrėžia, kad 
Eurojustas Sąjungos saugumo grandinėje 
atlieka esminį vaidmenį ir kad jo 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; yra labai 
susirūpinęs dėl to, kad Komisija pagal 
2021–2017 m. daugiametę finansinę 
programą pasiūlė gerokai sumažinti 
finansavimą; ragina atsakingus Parlamento 
komitetus pakviesti Eurojusto 
administracijos direktorių pristatyti 
numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant tai, kiek 
numatytų būsimų užduočių bus galima 
atlikti padidinus veiksmingumą, veiklos 
trūkumus, atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo, ir numatomą jų poveikį 
kovai su tarpvalstybiniu nusikalstamumu;

Or. en

Pakeitimas 4
Kris Peeters

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
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darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; ragina 
atsakingus Parlamento komitetus pakviesti 
Eurojusto administracijos direktorių 
pristatyti numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; įspėja, 
kad tinkamo finansavimo trūkumas 
trukdo Eurojustui vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą už sunkius tarpvalstybinius 
ir organizuotus nusikaltimus, todėl 
valstybėse narėse gali kilti su saugumu 
susijusių pavojų; ragina atsakingus 
Parlamento komitetus pakviesti Eurojusto 
administracijos direktorių pristatyti 
numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 5
Morten Petersen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
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primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; ragina 
atsakingus Parlamento komitetus pakviesti 
Eurojusto administracijos direktorių 
pristatyti numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
tyrimai, gali trukti keletą metų; pabrėžia, 
kad, siekiant užtikrinti Sąjungos piliečių 
saugumą, būtina vykdyti ne tik suėmimus, 
bet ir sėkmingą baudžiamąjį persekiojimą 
už įvairius sunkius tarpvalstybinius 
nusikaltimus; be to, primena, kad 2018 m. 
buvo 17 koordinavimo centrų, kaip ir 
2017 m., ir tai rodo šios veiklos priemonės 
populiarumą ir naudingumą; pabrėžia, kad 
Eurojusto biudžetas turėtų būti deramas 
atsižvelgiant į jo užduotis ir prioritetus, kad 
Eurojustas galėtų vykdyti savo įgaliojimus; 
ragina atsakingus Parlamento komitetus 
pakviesti Eurojusto administracijos 
direktorių pristatyti numatomus ilgalaikius 
Eurojusto finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 6
Caterina Chinnici

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto 
biudžetas gerokai sumažėjo nuo 
48 mln. EUR iki 38 mln. EUR (-21 %), o 
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 242 iki 
238 (-1,6 %), nepaisant to, kad, palyginti 
su 2017 m., darbo krūvis padidėjo 19 %; 
primena, kad numatoma, jog darbo krūvis 
toliau didės, nes 2019 m. pabaigoje 
Eurojustas pradės dirbti pagal naujus 
įgaliojimus, ir kad darbas, susijęs su tam 
tikrais atvejais, kai vykdomi kompleksiniai 
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tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; ragina 
atsakingus Parlamento komitetus pakviesti 
Eurojusto administracijos direktorių 
pristatyti numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo;

tyrimai, gali trukti keletą metų; be to, 
primena, kad 2018 m. buvo 17 
koordinavimo centrų, kaip ir 2017 m., ir tai 
rodo šios veiklos priemonės populiarumą ir 
naudingumą; pabrėžia, kad Eurojusto 
biudžetas turėtų būti deramas atsižvelgiant 
į jo užduotis ir prioritetus, kad Eurojustas 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus; ragina 
atsakingus Parlamento komitetus pakviesti 
Eurojusto administracijos direktorių 
pristatyti numatomus ilgalaikius Eurojusto 
finansavimo poreikius, įskaitant 
numatomas veiksmingumo didinimo 
galimybes, ir veiklos trūkumus, 
atsirasiančius dėl nepakankamo 
finansavimo, taip pat būtinus pakeitimus, 
kad būtų užtikrinama veiksminga parama 
Europos prokuratūrai;

Or. en

Pakeitimas 7
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
išvadą, kad visi mokėjimai, susiję su trejų 
metų IT preliminariąja sutartimi ir 
atitinkamomis konkrečiomis sutartimis 
(40,821 EUR 2018 m.), yra netvarkingi, 
nes sutartis, kurios vertė – 450 000 EUR, 
su bendrove, kuri pagal ankstesnę 
preliminariąją sutartį teikė tas pačias 
paslaugas, buvo pasirašyta po derybų 
procedūros, bet iš anksto nepaskelbus 
skelbimo apie pirkimą; primena, kad pagal 
Finansinį reglamentą leidžiama taikyti 
supaprastintą procedūrą konkrečiomis 
aplinkybėmis, tačiau šiuo atveju tai nebuvo 
pagrįsta; atkreipia dėmesį į Eurojusto 
atsakymą, kuriame pabrėžta derybų 
procedūros taikymo būtinybė, nurodant, 
kad pakeitus tiekėją būtų kilę techninių ir 

4. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
išvadą, kad visi mokėjimai, susiję su trejų 
metų IT preliminariąja sutartimi ir 
atitinkamomis konkrečiomis sutartimis 
(40,821 EUR 2018 m.), yra netvarkingi, 
nes sutartis, kurios vertė – 450 000 EUR, 
su bendrove, kuri pagal ankstesnę 
preliminariąją sutartį teikė tas pačias 
paslaugas, buvo pasirašyta po derybų 
procedūros, bet iš anksto nepaskelbus 
skelbimo apie pirkimą; primena, kad pagal 
Finansinį reglamentą leidžiama taikyti 
supaprastintą procedūrą konkrečiomis 
aplinkybėmis, tačiau šiuo atveju tai nebuvo 
pagrįsta; mano, kad Eurojusto atsakymas, 
kuriame pabrėžta derybų procedūros 
taikymo būtinybė, nurodant, kad pakeitus 
tiekėją būtų kilę techninių ir veiklos 
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veiklos sunkumų; ragina Eurojustą imtis 
veiksmų, kad būtų išvengta pernelyg 
didelio priklausomumo nuo vieno IT 
tiekėjo ir ateityje būtų galima sutartis 
sudaryti pagal Finansiniame reglamente 
numatytas procedūras;

sunkumų, yra nepatenkinamas, ir ragina 
Eurojustą imtis veiksmų, kad būtų išvengta 
pernelyg didelio priklausomumo nuo vieno 
IT tiekėjo ir ateityje būtų galima sutartis 
sudaryti pagal Finansiniame reglamente 
numatytas procedūras;

Or. en

Pakeitimas 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina Eurojustą 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje toliau 
plėtoti bendradarbiavimo su kitomis 
Sąjungos institucijomis, įstaigomis, 
organais ir agentūromis projektus;

Or. en

Pakeitimas 9
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į Eurojusto 
valdymo struktūros reorganizavimą, 
įskaitant aiškų vykdomosios veiklos ir 
operacinės veiklos aspektų atskyrimą, 
pradėtą 2018 m. pabaigoje, siekiant laikytis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 2018/17271 (naujasis 
Eurojusto reglamentas), įsigaliosiančio 
2019 m. gruodžio mėn.; pažymi, kad 
pasiūlymas dėl persvarstytos vidaus 
kontrolės sistemos įgyvendinimo turėtų 

6. atkreipia dėmesį į Eurojusto 
valdymo struktūros reorganizavimą, 
įskaitant aiškų vykdomosios veiklos ir 
operacinės veiklos aspektų atskyrimą, 
pradėtą 2018 m. pabaigoje, siekiant laikytis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 2018/17271 (naujasis 
Eurojusto reglamentas), įsigaliosiančio 
2019 m. gruodžio mėn.; pažymi, kad 
pasiūlymas dėl persvarstytos vidaus 
kontrolės sistemos įgyvendinimo turėtų 
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būti priimtas iki 2019 m. pabaigos ir turėtų 
būti įgyvendintas iki 2020 m. pabaigos;

būti priimtas iki 2019 m. pabaigos ir turėtų 
būti įgyvendintas iki 2020 m. pabaigos; 
palankiai vertina Eurojusto pastangas 
skatinti lyčių pusiausvyrą;

_________________ _________________
1 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1727 dėl Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos 
srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo 
pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 
2018 11 21, p. 138).

1 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1727 dėl Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos 
srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo 
pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 
2018 11 21, p. 138).

Or. en

Pakeitimas 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė 
agentūroms būdingą horizontalią 
tendenciją konsultacijoms IT klausimais 
naudotis samdomų išorės darbuotojų 
paslaugomis; ragina spręsti priklausomybės 
nuo išorės darbuotojų šioje svarbioje srityje 
klausimą; ragina Eurojustą imtis veiksmų, 
kad būtų įgyvendinta vienintelė dar 
neįgyvendinta Audito Rūmų 
rekomendacija, t. y. skelbti pranešimus 
apie laisvas darbo vietas Europos personalo 
atrankos tarnybos interneto svetainėje.

7. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė 
agentūroms būdingą horizontalią 
tendenciją konsultacijoms IT klausimais 
naudotis samdomų išorės darbuotojų 
paslaugomis; ragina spręsti priklausomybės 
nuo išorės darbuotojų šioje svarbioje srityje 
klausimą; ragina Eurojustą imtis veiksmų, 
kad būtų įgyvendinta vienintelė dar 
neįgyvendinta Audito Rūmų 
rekomendacija, t. y. skelbti pranešimus 
apie laisvas darbo vietas Europos personalo 
atrankos tarnybos interneto svetainėje; 
primygtinai ragina Eurojustą toliau 
plėtoti bendradarbiavimą su kitomis 
Sąjungos institucijomis, įstaigomis, 
organais ir agentūromis, siekiant 
užtikrinti, kad teisingumo ir vidaus 
reikalų srityje IT funkcijas atliktų vidaus 
tarnybos;

Or. en
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Pakeitimas 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Nuomonės projektas
7 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

atkreipia dėmesį į tai, kad tarp darbuotojų 
trūksta vyrų, ir primena Eurojusto 
darbuotojų lyčių pusiausvyros svarbą; 
todėl ragina Eurojustą imtis būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrinta ši 
pusiausvyra ir kad būtų pasiekti Komisijos 
nustatyti tikslai, t. y. kad nepakankamai 
atstovaujamos lyties asmenų būtų bent 
40 proc., kaip nurodyta 2016–2019 m. 
strateginiuose įsipareigojimuose siekiant 
lyčių lygybės.

Or. en


