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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významnou roli Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), která 
pomáhá příslušným orgánům členských států při stíhání závažné přeshraniční 
a organizované trestné činnosti;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke 
dni 31. prosince 2018; 

3. vyjadřuje politování nad tím, že Eurojust se musel vyrovnat se značným snížením 
rozpočtu ze 48 na 38 milionů EUR (-21 %) a se snížením počtu zaměstnanců z 242 na 
238 (-1,6 %) navzdory 19% zvýšení objemu práce oproti roku 2017; připomíná, že 
podle očekávání objem práce ještě dále vzroste poté, co na konci roku 2019 vstoupí 
v platnost nový mandát, a že některé případy zahrnující složitá vyšetřování mohou trvat 
několik let; dále připomíná, že počet koordinačních center v roce 2018 byl 17, stejně 
jako v roce 2017, což dokládá, že tento operační nástroj je oblíbený a užitečný; 
zdůrazňuje, že rozpočet Eurojustu by měl odpovídat jeho úkolům a prioritám, aby mu 
umožňoval plnění mandátu; žádá příslušné výbory Parlamentu, aby správního ředitele 
Eurojustu vyzvaly k předložení předpovědí dlouhodobých potřeb financování Eurojustu, 
včetně očekávaných úspor z důvodu vyšší efektivity a operačních nedostatků v důsledku 
nedostatečného financování; 

4. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že veškeré platby v souvislosti s tříletou 
rámcovou smlouvou na služby v oblasti IT a souvisejícími konkrétními zakázkami 
(40 821 EUR v roce 2018) jsou nesprávné, jelikož smlouva v hodnotě 450 000 EUR se 
společností, která tyto služby poskytovala podle předchozí rámcové smlouvy, byla 
podepsána na základě jednacího řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení; připomíná, že finanční nařízení umožňuje použití zjednodušeného 
řízení pouze za určitých okolností, které v tomto případě nebyly odůvodněné; bere na 
vědomí odpověď Eurojustu, který zdůrazňuje nutnost jednacího řízení, jelikož změna 
dodavatele by vedla k technickým a provozním problémům; vyzývá Eurojust, aby přijal 
opatření, která zabrání jeho přílišné závislosti na jediném poskytovateli služeb v oblasti 
IT, aby mohly být budoucí zakázky přidělovány v souladu s postupy stanovenými 
finančním nařízením;

5. vítá skutečnost, že kolegium v listopadu 2018 přijalo aktualizovanou strategii boje proti 
podvodům a akční plán;

6. zdůrazňuje reorganizaci řídicí struktury Eurojustu, která zahrnovala jasné oddělení 
výkonných a operačních záležitostí a byla zahájena koncem roku 2018 s cílem 
dosáhnout souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/17271 (nové 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské 
unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 
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nařízení o Eurojustu), jež vstoupí v platnost v prosinci 2019; konstatuje, že návrh na 
provádění revidovaného rámce vnitřní kontroly by měl být přijat do konce roku 2019 
a proveden do konce roku 2020;

7. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil u všech agentur trend využívání externích pracovníků 
pro poradenské služby v oblasti IT; žádá, aby byla závislost na externích 
poskytovatelích v této důležité oblasti řešena; vybízí Eurojust, aby provedl jedno dosud 
nerealizované doporučení Účetního dvora týkající se zveřejňování oznámení o volných 
pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu 
(EPSO).

2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138). 


