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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza r-rwol importanti tal-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja 
("Eurojust") li tassisti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-prosekuzzjoni ta' 
kriminalità serja transfruntiera u organizzata;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon li l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") ddikjarat li t-tranżazzjonijiet li 
fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2018 kienu 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħha sal-
31 ta' Diċembru 2018 hija rappreżentata b'mod ġust; 

3. Jiddeplora l-fatt li l-Eurojust kienet iffaċċjata bi tnaqqis sinifikanti fil-baġit, minn 
EUR 48 miljun għal EUR 38 miljun (-21 %), kif ukoll tnaqqis fil-persunal minn 242 
għal 238 (-1,6 %) minkejja 19 % żieda fl-ammont ta' xogħol meta mqabbel mal-2017; 
ifakkar li l-ammont ta' xogħol huwa mistenni li jiżdied aktar bil-mandat il-ġdid li se 
jidħol fis-seħħ fl-aħħar tal-2019 u li xi każijiet li jikkonċernaw investigazzjonijiet 
kumplessi jistgħu jdumu diversi snin; ifakkar li fl-2018 kien hemm 17 il-ċentru ta' 
koordinazzjoni, bħal fl-2017, li juri l-popolarità ta' din l-għodda operazzjonali u l-utilità 
tagħha; jenfasizza li l-baġit tal-Eurojust għandu jaqbel mal-kompiti u l-prijoritajiet 
tagħha sabiex tkun tista' twettaq il-mandat tagħha; jistieden lill-kumitati kompetenti tal-
Parlament biex jistiednu lid-Direttur Amministrattiv tal-Eurojust sabiex jippreżenta l-
ħtiġijiet ta' finanzjament fit-tul previsti tal-Eurojust, inklużi l-kisbiet fl-effiċjenza 
mistennija u l-lakuni operazzjonali li jirriżultaw minn finanzjament insuffiċjenti; 

4. Jieħu nota tas-sejba tal-Qorti li l-pagamenti kollha li jappartjenu għal kuntratt ta' qafas 
tal-IT għal tliet snin kif ukoll għal kuntratti speċifiċi relatati (EUR 40,821 fl-2018) 
huma irregolari peress li l-kuntratt b'valur ta' EUR 450,000 ma' kumpanija li pprovdiet 
l-istess servizzi taħt kuntratt qafas preċedenti kien iffirmat wara proċedura nnegozjata 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt; ifakkar li r-Regolament 
Finanzjarju jippermetti biss l-użu ta' proċedura simplifikata taħt ċirkostanzi speċifiċi li 
ma kinux sostanzjati hawnhekk; jirrikonoxxi t-tweġiba tal-Eurojust li tenfasizza l-ħtieġa 
li tintuża proċedura nnegozjata minħabba li bidla tal-fornitur kienet tirriżulta 
f'diffikultajiet tekniċi u operazzjonali; jistieden lill-Eurojust tieħu azzjonijiet biex 
tipprevjeni dipendenza żejda fuq fornitur tal-IT uniku bil-għan li tagħti kuntratti futuri 
bi qbil mal-proċeduri previsti mir-Regolament Finanzjarju;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni mill-Kulleġġ, f'Novembru 2018, ta' Strateġija u ta' Pjan 
ta’ Azzjoni Kontra l-Frodi;

6. Jissottolinja r-riorganizzazzjoni tal-istruttura ta' governanza tal-Eurojust, inkluża 
separazzjoni ċara ta' kwistjonijiet eżekuttivi u operazzjonali, mibdija fi tmiem l-2018 
bil-ħsieb li jkun hemm konformità mar-Regolament (UE) 2018/1727 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 (ir-Regolament il-ġdid dwar il-Eurojust) li daħal fis-seħħ 

1 Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1727 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta'  Novembru 2018 dwar 
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f'Diċembru 2019; jinnota li l-proposta għall-implimentazzjoni tal-Qafas ta' Kontroll 
Intern rivedut għandha tiġi adottata sa tmiem l-2019 u tiġi implimentata sa tmiem l-
2020;

7. Jinnota li l-Qorti identifikat tendenza orizzontali madwar l-aġenziji fl-użu ta' persunal 
estern impjegat fi rwoli ta' konsulenza tal-IT; jitlob li tiġi indirizzata din id-dipendenza 
fuq ir-reklutaġġ estern f'dan il-qasam importanti; iħeġġeġ lill-Eurojust taġixxi fuq ir-
rakkomandazzjoni pendenti unika tal-Qorti rigward il-pubblikazzjoni ta' avviżi ta' 
postijiet battala tagħha fuq is-sit web tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal 
(EPSO).

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust), u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/187/ĠAI (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 138). 


