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Ändringsförslag 1
Caterina Chinnici

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar den 
viktiga roll som europeiska enheten för 
rättsligt samarbete (nedan kallad Eurojust) 
spelar när det gäller att bistå 
medlemsstaternas behöriga myndigheter i 
lagföringen av grov gränsöverskridande 
och organiserad brottslighet.

1. Europaparlamentet betonar den 
grundläggande roll som europeiska 
enheten för rättsligt samarbete (nedan 
kallad Eurojust) spelar när det gäller att 
bistå medlemsstaternas behöriga 
myndigheter i utredning och lagföring av 
grov gränsöverskridande och organiserad 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Caterina Chinnici

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
också att revisionsrätten erkände att alla 
rekommendationer från tidigare år hade 
genomförts korrekt av Eurojust.

Or. en

Ändringsförslag 3
Loránt Vincze

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
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personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 
17 samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att de senaste åren har såväl pågående 
ärenden från tidigare år som nya ärenden 
ökat konstant – en tendens som förväntas 
fortsätta. Parlamentet påminner om att 
arbetsbördan förväntas öka ytterligare med 
det nya mandat som kommer att träda i 
kraft i slutet av 2019 och att vissa ärenden 
som rör komplicerade utredningar kan pågå 
i flera år. Parlamentet påminner vidare om 
att det 2018 fanns 17 samordningscentrum, 
precis som 2017, vilket visar hur populärt 
och användbart detta operativa verktyg är. 
Parlamentet betonar att Eurojust spelar en 
avgörande roll i unionens säkerhetskedja 
och att budgeten bör anpassas till dess 
uppgifter och prioriteringar så att Eurojust 
kan utföra sina uppgifter. Parlamentet är 
ytterst oroat över de kraftiga 
nedskärningar av finansieringen som 
kommissionen föreslår i den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027. Parlamentet 
uppmanar sina behöriga utskott att 
uppmana Eurojusts administrativa direktör 
att redogöra för Eurojusts beräknade 
långsiktiga finansieringsbehov, bland annat 
hur många av de planerade framtida 
uppgifterna som kan täckas genom 
effektivitetsvinster, de operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering och deras förväntade 
inverkan på kampen mot 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Kris Peeters

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
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budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 17 
samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 17 
samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet varnar för att brist på lämplig 
finansiering undergräver Eurojusts arbete 
med att lagföra allvarlig 
gränsöverskridande och organiserad 
brottslighet och därför medför 
säkerhetsrisker i medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 5
Morten Petersen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
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jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 17 
samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
understryker att inte bara gripanden utan 
även framgångsrik lagföring i allvarliga 
gränsöverskridande brottsområden är av 
avgörande betydelse för 
unionsmedborgarnas säkerhet. 
Parlamentet påminner vidare om att det 
2018 fanns 17 samordningscentrum, precis 
som 2017, vilket visar hur populärt och 
användbart detta operativa verktyg är. 
Parlamentet betonar att Eurojusts budget 
bör anpassas till dess uppgifter och 
prioriteringar så att Eurojust kan utföra 
sina uppgifter. Parlamentet uppmanar sina 
behöriga utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 6
Caterina Chinnici

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 

3. Europaparlamentet beklagar att 
Eurojust stod inför en betydande 
budgetminskning från 48 till 38 miljoner 
EUR (-21 %) och en minskning av 
personalstyrkan från 242 till 238 (-1,6 %), 
trots en ökning av arbetsbördan med 19 % 
jämfört med 2017. Parlamentet påminner 
om att arbetsbördan förväntas öka 
ytterligare med det nya mandat som 
kommer att träda i kraft i slutet av 2019 
och att vissa fall som rör komplicerade 
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utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 17 
samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering.

utredningar kan pågå i flera år. Parlamentet 
påminner vidare om att det 2018 fanns 17 
samordningscentrum, precis som 2017, 
vilket visar hur populärt och användbart 
detta operativa verktyg är. Parlamentet 
betonar att Eurojusts budget bör anpassas 
till dess uppgifter och prioriteringar så att 
Eurojust kan utföra sina uppgifter. 
Parlamentet uppmanar sina behöriga 
utskott att uppmana Eurojusts 
administrativa direktör att redogöra för 
Eurojusts beräknade långsiktiga 
finansieringsbehov, bland annat förväntade 
effektivitetsvinster och operativa brister 
som skulle bli följden av otillräcklig 
finansiering och de anpassningar som 
behöver göras för att säkerställa ett 
effektivt stöd för Europeiska 
åklagarmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 7
Tom Vandendriessche

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens konstaterande att alla 
betalningar som hänför sig till ett treårigt 
it-ramavtal samt relaterade specifika 
kontrakt (40 821 EUR under 2018) är 
oriktiga, eftersom avtalet till ett värde av 
450 000 EUR, med ett företag som hade 
tillhandahållit samma tjänster inom ramen 
för ett tidigare ramavtal, undertecknades 
efter ett förhandlat förfarande utan att 
något meddelande om upphandling hade 
offentliggjorts i förväg. Parlamentet 
påminner om att budgetförordningen 
endast tillåter användning av ett förenklat 
förfarande under särskilda omständigheter 
som inte var styrkta här. Parlamentet 
noterar Eurojusts svar i vilket man betonar 
behovet av att använda ett förhandlat 

4. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens konstaterande att alla 
betalningar som hänför sig till ett treårigt 
it-ramavtal samt relaterade specifika 
kontrakt (40 821 EUR under 2018) är 
oriktiga, eftersom avtalet till ett värde av 
450 000 EUR, med ett företag som hade 
tillhandahållit samma tjänster inom ramen 
för ett tidigare ramavtal, undertecknades 
efter ett förhandlat förfarande utan att 
något meddelande om upphandling hade 
offentliggjorts i förväg. Parlamentet 
påminner om att budgetförordningen 
endast tillåter användning av ett förenklat 
förfarande under särskilda omständigheter 
som inte var styrkta här. Parlamentet anser 
att Eurojusts svar i vilket man betonar 
behovet av att använda ett förhandlat 



PE644.911v01-00 8/10 AM\1194674SV.docx

SV

förfarande med tanke på att ett byte av 
leverantör skulle ha lett till tekniska och 
operativa svårigheter. Eurojust uppmanas 
att vidta åtgärder för att förhindra ett alltför 
stort beroende av en enda it-leverantör, i 
syfte att i framtiden tilldela kontrakt i 
enlighet med de förfaranden som föreskrivs 
i budgetförordningen.

förfarande med tanke på att ett byte av 
leverantör skulle ha lett till tekniska och 
operativa svårigheter, är otillfredsställande 
och uppmanar Eurojust att vidta åtgärder 
för att förhindra ett alltför stort beroende av 
en enda it-leverantör, i syfte att i framtiden 
tilldela kontrakt i enlighet med de 
förfaranden som föreskrivs i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft Eurojust att ytterligare utveckla 
sitt samarbete med unionens övriga 
institutioner, organ och byråer på 
området rättsliga och inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 9
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet 
uppmärksammar omorganisationen av 
Eurojusts styrningsstruktur, som bland 
annat omfattar en tydlig åtskillnad mellan 
verkställande och operativa frågor, och 
som inleddes i slutet av 2018 i syfte att 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/17271..(den 
nya Eurojustförordningen) när den träder i 

6. Europaparlamentet 
uppmärksammar omorganisationen av 
Eurojusts styrningsstruktur, som bland 
annat omfattar en tydlig åtskillnad mellan 
verkställande och operativa frågor, och 
som inleddes i slutet av 2018 i syfte att 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/17271 (den 
nya Eurojustförordningen) när den träder i 
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kraft i december 2019. Parlamentet noterar 
att förslaget till genomförande av den 
reviderade ramen för intern kontroll bör 
antas före utgången av 2019 och 
genomföras före utgången av 2020. 

kraft i december 2019. Parlamentet noterar 
att förslaget till genomförande av den 
reviderade ramen för intern kontroll bör 
antas före utgången av 2019 och 
genomföras före utgången av 2020. 
Parlamentet välkomnar Eurojusts insatser 
för att främja en jämn könsfördelning.

_________________ _________________
1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1727 av den 14 
november 2018 om Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), 
och om ersättning och upphävande av 
rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 
21.11.2018, s. 138).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 
om Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om 
ersättning och upphävande av rådets beslut 
2002/187/RIF (EUT L 295, 21.11.2018, s. 
138).

Or. en

Ändringsförslag 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar att 
revisionsrätten har identifierat en 
horisontell trend inom byråerna när det 
gäller användningen av extern personal för 
tillhandahållande av it-konsulttjänster. 
Parlamentet kräver att detta beroende av 
extern rekrytering på detta viktiga område 
åtgärdas. Parlamentet uppmanar Eurojust 
att åtgärda den enda kvarstående 
rekommendationen från revisionsrätten, 
nämligen att offentliggöra meddelanden 
om lediga tjänster på Europeiska 
rekryteringsbyråns webbplats.

7. Europaparlamentet noterar att 
revisionsrätten har identifierat en 
horisontell trend inom byråerna när det 
gäller användningen av extern personal för 
tillhandahållande av it-konsulttjänster. 
Parlamentet kräver att detta beroende av 
extern rekrytering på detta viktiga område 
åtgärdas. Parlamentet uppmanar Eurojust 
att åtgärda den enda kvarstående 
rekommendationen från revisionsrätten, 
nämligen att offentliggöra meddelanden 
om lediga tjänster på Europeiska 
rekryteringsbyråns webbplats. Parlamentet 
uppmanar bestämt Eurojust att ytterligare 
utveckla samarbetet mellan unionens 
övriga institutioner, byråer och organ i 
syfte att internalisera it-rollerna på 
området för rättsliga och inrikes frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Förslag till yttrande
Punkt 7 – stycke 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet noterar 
underrepresentationen av män bland 
personalen och påminner om vikten av att 
det finns en jämn könsfördelning bland 
Eurojusts personal. Parlamentet 
uppmanar därför Eurojust att vidta de 
åtgärder som krävs för att uppnå en 
balans och de mål som kommissionen 
fastställt, dvs. att det underrepresenterade 
könet ska utgöra minst 40 % av 
personalen, i enlighet med det strategiska 
engagemanget för jämställdhet 2016–
2019.

Or. en


