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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава важната роля на Европейското звено за съдебно сътрудничество 
(„Евроюст“) за подпомагането на компетентните органи на държавите членки при 
преследването на тежки прояви на трансгранична и организирана престъпност;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Евроюст за финансовата 2018 година, за законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти, а финансовото му състояние към 31 
декември 2018 г. за вярно представено; 

3. изразява съжаление относно значителния спад на бюджета на Евроюст от 48 на 38 
милиона евро (-21%) и намаляването на персонала от 242 на 238 души (-1,6%) 
въпреки увеличението на работното натоварване с 19% в сравнение с 2017 г.; 
припомня, че се очаква работното натоварване да продължи да нараства с новия 
мандат, който ще влезе в сила в края на 2019 г., и че някои случаи, които касаят 
сложни разследвания, могат да продължат няколко години; освен това припомня, 
че както и през 2017 г., координационните центрове през 2018 г. са били 17 на 
брой, което е свидетелство за популярността на този оперативен инструмент и 
неговата полезност; подчертава, че за да може Евроюст да изпълнява мандата си, 
бюджетът му следва да съответства на неговите задачи и приоритети; призовава 
компетентните комисии на Парламента да приканят административния директор 
на Евроюст да представи прогнозните дългосрочни нужди от финансиране на 
Евроюст, включително очакваното повишаване на ефективността и оперативните 
пропуски, които биха възникнали вследствие на недостатъчно финансиране; 

4. отбелязва констатацията на Палатата, че всички плащания, свързани с 
тригодишно рамково споразумение за ИТ услуги, както и свързаните конкретни 
договори (40 821 EUR през 2018 г.) са нередовни, тъй като споразумението на 
стойност 450 000 EUR с дружество, което е предоставяло същите услуги по 
предишно рамково споразумение, е бил подписан след процедура на договаряне, 
но без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка; 
припомня, че Финансовият регламент позволява използването на опростена 
процедура само при специфични обстоятелства, които не са налице в този случай; 
отчита отговора на Евроюст, който подчертава необходимостта от използване на 
процедура на договаряне, тъй като смяната на доставчика е щяла да доведе до 
технически и оперативни трудности; призовава Евроюст да предприеме действия 
за предотвратяване на прекомерната зависимост от един-единствен доставчик на 
ИТ услуги, така че възлагането на бъдещите договори да бъде в съответствие с 
процедурите, предвидени във Финансовия регламент;

5. приветства приемането на актуализирана стратегия и план за действие за борба с 
измамите от страна на колегиалния орган през ноември 2018 г.;
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6. подчертава реорганизацията на управленската структура на Евроюст, в т.ч. ясно 
разделение на изпълнителните и оперативните въпроси, стартирано в края на 
2018 г. с оглед на спазването на Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския 
парламент и на Съвета1 (новия регламент за Евроюст), когато той влезе в сила 
през декември 2019 г.; отбелязва, че предложението за прилагането на 
преработената рамка за вътрешен контрол следва да бъде прието до края на 
2019 г. и изпълнено до края на 2020 г.;

7. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се 
използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в 
областта на информационните технологии; призовава да бъде разгледана 
зависимостта от наемането на външен персонал в тази важна област; насърчава 
Евроюст да предприеме действия във връзка с единствената неизпълнена 
препоръка на Палатата относно публикуването на обявленията за свободни 
работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал.

1 Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 138). 


