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Pozmeňujúci návrh 1
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu 
(ďalej len „Eurojust“) v poskytovaní 
pomoci príslušným orgánom členských 
štátov pri stíhaní závažnej cezhraničnej a 
organizovanej trestnej činnosti;

1. zdôrazňuje zásadnú úlohu 
Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu 
(ďalej len „Eurojust“) v poskytovaní 
pomoci príslušným orgánom členských 
štátov pri vyšetrovaní a stíhaní závažnej 
cezhraničnej a organizovanej trestnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta tiež to, že Dvor audítorov 
uznal, že Eurojust správne uplatňoval 
všetky odporúčania z predchádzajúcich 
rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
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napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov;ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane toho, akú veľkú časť 
plánovaných budúcich úloh možno pokryť 
prostredníctvom zvýšenia efektívnosti, 
operačných nedostatkov, ktoré by 
vyplynuli z nedostatku finančných 
prostriedkov, a ich predpokladaného 
vplyvu na boj proti cezhraničnej trestnej 
činnosti;

napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že počet tak 
prebiehajúcich prípadov z 
predchádzajúcich rokov, ako aj nových 
prípadov v posledných rokoch neustále 
rástol, pričom sa očakáva, že tento trend 
bude pokračovať; pripomína, že sa 
očakáva ďalšie zvýšenie pracovného 
zaťaženia v súvislosti s novým mandátom, 
ktorý nadobudne účinnosť koncom roka 
2019, a že niektoré prípady týkajúce sa 
zložitých vyšetrovaní môžu trvať niekoľko 
rokov; ďalej pripomína, že počet 
koordinačných centier, ktoré sa konali v 
roku 2018, bol 17, rovnako ako v roku 
2017, čo je dôkazom obľúbenosti tohto 
operačného nástroja a jeho užitočnosti; 
zdôrazňuje, že Eurojust zohráva v 
bezpečnostnom reťazci Únie zásadnú 
úlohu a že jeho rozpočet by mal byť v 
súlade s jeho úlohami a prioritami, aby 
mohol plniť svoj mandát; je mimoriadne 
znepokojený výraznými škrtmi vo 
financovaní, ktoré navrhla Komisia vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 
2021 – 2027; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane toho, akú veľkú časť 
plánovaných budúcich úloh možno pokryť 
prostredníctvom zvýšenia efektívnosti, 
operačných nedostatkov, ktoré by 
vyplynuli z nedostatku finančných 
prostriedkov, a ich predpokladaného 
vplyvu na boj proti cezhraničnej trestnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Kris Peeters

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; zdôrazňuje, že rozpočet 
Eurojustu by mal byť v súlade s jeho 
úlohami a prioritami, aby mohol plniť svoj 
mandát; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane toho, akú veľkú časť 
plánovaných budúcich úloh možno 
pokryť prostredníctvom zvýšenia 
efektívnosti, operačných nedostatkov, 
ktoré by vyplynuli z nedostatku 
finančných prostriedkov, a ich 
predpokladaného vplyvu na boj proti 
cezhraničnej trestnej činnosti;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; zdôrazňuje, že rozpočet 
Eurojustu by mal byť v súlade s jeho 
úlohami a prioritami, aby mohol plniť svoj 
mandát; varuje, že nedostatok 
primeraných finančných prostriedkov 
oslabuje prácu Eurojustu pri trestnom 
stíhaní závažnej cezhraničnej a 
organizovanej trestnej činnosti, a preto 
predstavuje bezpečnostné riziká v 
členských štátoch; vyzýva príslušné 
výbory Parlamentu, aby vyzvali 
administratívneho riaditeľa Eurojustu, aby 
predložil predpokladané dlhodobé finančné 
potreby Eurojustu vrátane očakávaného 
nárastu efektívnosti a operačných medzier, 
ktoré by vyplynuli z nedostatočného 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Morten Petersen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
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zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; zdôrazňuje, že rozpočet 
Eurojustu by mal byť v súlade s jeho 
úlohami a prioritami, aby mohol plniť svoj 
mandát; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane očakávaného nárastu 
efektívnosti a operačných medzier, ktoré 
by vyplynuli z nedostatočného 
financovania;

zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; zdôrazňuje, že 
nielen zatýkanie, ale aj úspešné trestné 
stíhania v oblastiach závažnej 
cezhraničnej trestnej činnosti sú 
nevyhnutné pre bezpečnosť občanov 
Únie; ďalej pripomína, že počet 
koordinačných centier, ktoré sa konali v 
roku 2018, bol 17, rovnako ako v roku 
2017, čo je dôkazom obľúbenosti tohto 
operačného nástroja a jeho užitočnosti; 
zdôrazňuje, že rozpočet Eurojustu by mal 
byť v súlade s jeho úlohami a prioritami, 
aby mohol plniť svoj mandát; vyzýva 
príslušné výbory Parlamentu, aby vyzvali 
administratívneho riaditeľa Eurojustu, aby 
predložil predpokladané dlhodobé finančné 
potreby Eurojustu vrátane očakávaného 
nárastu efektívnosti a operačných medzier, 
ktoré by vyplynuli z nedostatočného 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Eurojust čelil v porovnaní s rokom 2017 
výraznému zníženiu rozpočtu zo 48 na 38 
miliónov EUR (– 21 %) a zníženiu počtu 
zamestnancov z 242 na 238 (– 1,6 %) 
napriek 19 % nárastu pracovného 
zaťaženia; pripomína, že sa očakáva ďalšie 
zvýšenie pracovného zaťaženia v súvislosti 
s novým mandátom, ktorý nadobudne 
účinnosť koncom roka 2019, a že niektoré 
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prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; zdôrazňuje, že rozpočet 
Eurojustu by mal byť v súlade s jeho 
úlohami a prioritami, aby mohol plniť svoj 
mandát; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane toho, akú veľkú časť 
plánovaných budúcich úloh možno 
pokryť prostredníctvom zvýšenia 
efektívnosti, operačných nedostatkov, 
ktoré by vyplynuli z nedostatku 
finančných prostriedkov, a ich 
predpokladaného vplyvu na boj proti 
cezhraničnej trestnej činnosti;

prípady týkajúce sa zložitých vyšetrovaní 
môžu trvať niekoľko rokov; ďalej 
pripomína, že počet koordinačných centier, 
ktoré sa konali v roku 2018, bol 17, 
rovnako ako v roku 2017, čo je dôkazom 
obľúbenosti tohto operačného nástroja a 
jeho užitočnosti; zdôrazňuje, že rozpočet 
Eurojustu by mal byť v súlade s jeho 
úlohami a prioritami, aby mohol plniť svoj 
mandát; vyzýva príslušné výbory 
Parlamentu, aby vyzvali administratívneho 
riaditeľa Eurojustu, aby predložil 
predpokladané dlhodobé finančné potreby 
Eurojustu vrátane očakávaného nárastu 
efektívnosti a operačných medzier, ktoré 
by vyplynuli z nedostatočného 
financovania, a nevyhnutné úpravy na 
zabezpečenie účinnej podpory Európskej 
prokuratúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tom Vandendriessche

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie zistenie Dvora 
audítorov, že všetky platby týkajúce sa 
trojročnej rámcovej zmluvy v oblasti IT, 
ako aj súvisiacich konkrétnych zmlúv (40 
821 EUR v roku 2018) sú neoprávnené, 
keďže zmluva v hodnote 450 000 EUR so 
spoločnosťou, ktorá poskytovala rovnaké 
služby na základe predchádzajúcej 
rámcovej zmluvy, bola podpísaná na 
základe rokovacieho konania, ale bez 
predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania; 
pripomína, že nariadenie o rozpočtových 
pravidlách umožňuje použitie 
zjednodušeného postupu len za osobitných 
okolností, ktoré tu nie sú odôvodnené; 

4. berie na vedomie zistenie Dvora 
audítorov, že všetky platby týkajúce sa 
trojročnej rámcovej zmluvy v oblasti IT, 
ako aj súvisiacich konkrétnych zmlúv 
(40 821 EUR v roku 2018) sú 
neoprávnené, keďže zmluva v hodnote 
450 000 EUR so spoločnosťou, ktorá 
poskytovala rovnaké služby na základe 
predchádzajúcej rámcovej zmluvy, bola 
podpísaná na základe rokovacieho konania, 
ale bez predchádzajúceho uverejnenia 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania; pripomína, že nariadenie 
o rozpočtových pravidlách umožňuje 
použitie zjednodušeného postupu len za 
osobitných okolností, ktoré tu nie sú 
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berie na vedomie odpoveď Eurojustu, v 
ktorej sa zdôrazňuje potreba použiť 
rokovacie konanie vzhľadom na to, že 
zmena dodávateľa by viedla k technickým 
a prevádzkovým ťažkostiam; vyzýva 
Eurojust, aby prijal opatrenia na zabránenie 
nadmernej závislosti od jediného 
dodávateľa IT s cieľom zadať budúce 
zákazky v súlade s postupmi stanovenými 
v nariadení o rozpočtových pravidlách;

odôvodnené; považuje za neuspokojivú 
odpoveď Eurojustu, v ktorej sa zdôrazňuje 
potreba použiť rokovacie konanie 
vzhľadom na to, že zmena dodávateľa by 
viedla k technickým a prevádzkovým 
ťažkostiam, a vyzýva Eurojust, aby prijal 
opatrenia na zabránenie nadmernej 
závislosti od jediného dodávateľa IT s 
cieľom zadať budúce zákazky v súlade s 
postupmi stanovenými v nariadení o 
rozpočtových pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. dôrazne nabáda Eurojust, aby 
ďalej rozvíjal projekty spolupráce s 
ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje na reorganizáciu 
riadiacej štruktúry Eurojustu vrátane 
jasného oddelenia riadiacich a operačných 
záležitostí, ktorá sa začala na konci roka 
2018 s cieľom dosiahnuť súlad s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/17271 (nové nariadenie o 

6. upozorňuje na reorganizáciu 
riadiacej štruktúry Eurojustu vrátane 
jasného oddelenia riadiacich a operačných 
záležitostí, ktorá sa začala na konci roka 
2018 s cieľom dosiahnuť súlad s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/17271 (nové nariadenie o 
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Eurojuste), keď v decembri 2019 
nadobudne účinnosť; konštatuje, že do 
konca roku 2019 by sa mal prijať návrh na 
zavedenie revidovaného rámca vnútornej 
kontroly, ktorý by sa mal uplatňovať 
najneskôr od konca roka 2020;

Eurojuste), keď v decembri 2019 
nadobudne účinnosť; konštatuje, že do 
konca roku 2019 by sa mal prijať návrh na 
zavedenie revidovaného rámca vnútornej 
kontroly, ktorý by sa mal uplatňovať 
najneskôr od konca roka 2020; víta úsilie 
Eurojustu o podporu rodovej vyváženosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie, že Dvor 
audítorov zistil horizontálny trend naprieč 
agentúrami, pokiaľ ide o využívanie 
externých zamestnancov prijímaných do 
funkcie IT konzultanta; žiada, aby sa riešila 
táto závislosť od prijímania externých 
zamestnancov v takejto dôležitej oblasti; 
nabáda Eurojust, aby konal, pokiaľ ide o 
jediné nevyriešené odporúčanie Dvora 
audítorov týkajúce sa uverejňovania 
oznámení o voľných pracovných miestach 
na webovom sídle Európskeho úradu pre 
výber pracovníkov.

7. berie na vedomie, že Dvor 
audítorov zistil horizontálny trend naprieč 
agentúrami, pokiaľ ide o využívanie 
externých zamestnancov prijímaných do 
funkcie IT konzultanta; žiada, aby sa riešila 
táto závislosť od prijímania externých 
zamestnancov v takejto dôležitej oblasti; 
nabáda Eurojust, aby konal, pokiaľ ide o 
jediné nevyriešené odporúčanie Dvora 
audítorov týkajúce sa uverejňovania 
oznámení o voľných pracovných miestach 
na webovom sídle Európskeho úradu pre 
výber pracovníkov; dôrazne nabáda 
Eurojust, aby ďalej rozvíjal spoluprácu s 
ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie s cieľom 
internalizovať IT úlohy v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Návrh stanoviska
Odsek 7 – pododsek 1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

berie na vedomie nedostatočné zastúpenie 
mužov medzi zamestnancami a pripomína 
význam rodovej rovnováhy v rámci 
personálu Eurojustu; preto nabáda 
Eurojust, aby zaviedol potrebné opatrenia 
na dosiahnutie rovnováhy a cieľov 
stanovených Komisiou, t. j. aspoň 40 % 
nedostatočne zastúpeného pohlavia, ako 
sa uvádza v dokumente Strategický 
záväzok k rodovej rovnosti na roky 2016 – 
2019.
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