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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) fontos 
szerepét abban, hogy segítse a tagállamok illetékes hatóságait a határokon átnyúló és 
szervezett bűnözéssel kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatásában;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az Eurojust 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak 
az ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; 

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Eurojust költségvetése jelentős mértékben, 48 
millió euróról 38 millió euróra (-21%), a személyzet létszáma pedig 242-ről 238-ra 
csökkent (-1,6%) csökkent annak ellenére, hogy 2017-hez képest 19%-kal nőtt a 
munkateher; emlékeztet arra, hogy a 2019 végén hatályba lépő új mandátummal a 
munkateher várhatóan tovább fog nőni, és hogy az összetett vizsgálatokkal kapcsolatos 
ügyek némelyike több évig is eltarthat; emlékeztet továbbá arra, hogy a koordinációs 
központok száma 2018-ban – csakúgy, mint 2017-ben – 17 volt, ami bizonyítja ezen 
operatív eszköz népszerűségét és hasznosságát; hangsúlyozza, hogy az Eurojust 
költségvetésének igazodnia kell feladataihoz és prioritásaihoz annak érdekében, hogy 
teljesíteni tudja megbízatását; felhívja a Parlament illetékes bizottságait, hogy kérjék fel 
az Eurojust adminisztratív igazgatóját, hogy ismertesse az Eurojust előre jelzett hosszú 
távú finanszírozási igényeit, beleértve a várható hatékonyságnövekedést és az elégtelen 
finanszírozásból eredő működési hiányosságokat; 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, hogy a hároméves informatikai 
keretszerződéshez, valamint a kapcsolódó egyedi szerződésekhez kapcsolódó 
kifizetések (2018-ban 40 821 euró) szabálytalanok, mivel a 450 000 euró értékű 
szerződést tárgyalásos eljárást követően, de hirdetmény előzetes közzététele nélkül írták 
egy olyan vállalattal, amely egy korábbi keretszerződés alapján ugyanazokat a 
szolgáltatásokat nyújtotta; emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet csak olyan 
különleges körülmények között teszi lehetővé az egyszerűsített eljárás alkalmazását, 
amelyek itt nem álltak fenn; tudomásul veszi az Eurojust válaszát, amely hangsúlyozza 
a tárgyalásos eljárás alkalmazásának szükségességét, tekintettel arra, hogy a 
szolgáltatóváltás technikai és operatív nehézségeket okozott volna; felhívja az 
Eurojustot, hogy tegyen lépéseket az egyetlen informatikai beszállítótól való túlzott 
függés megakadályozása és annak érdekében, hogy a szerződéseket a jövőben a 
költségvetési rendeletben előírt eljárásokkal összhangban ítéljék oda;

5. üdvözli, hogy 2018 novemberében aktualizált csalás elleni stratégiát és cselekvési tervet 
fogadtak el;
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6. tudomásul veszi, hogy a 2019 decemberében hatályba lépő (EU) 2018/1727 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1 (az új Eurojust-rendeletnek) való megfelelés 
érdekében 2018 végén megkezdték az Eurojust irányítási struktúrájának átszervezését, 
és ennek keretében egyebek mellett szétválasztották a végrehajtást és az operatív ügyek 
kezelését; megjegyzi, hogy a felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtására 
vonatkozó javaslatot 2019 végéig el kell fogadni, és 2020 végéig végre kell hajtani;

7. megjegyzi, hogy a Számvevőszék horizontális tendenciát állapított meg az ügynökségek 
körében az informatikai tanácsadói szerepekben foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; arra ösztönzi az Eurojustot, hogy tegyen eleget a 
Számvevőszék egyetlen függőben lévő ajánlásának, és tegye közzé álláshirdetéseit az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) a Büntető 
Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról, valamint a 
2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. 
o.). 


