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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) are rolul important 
de a asista autoritățile competente ale statelor membre în urmărirea judiciară a cazurilor 
grave de criminalitate transfrontalieră și criminalitate organizată;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2018 
sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; 

3. regretă că Eurojust s-a confruntat cu o reducere semnificativă a bugetului, de la 48 la 38 
milioane EUR (-21 %) și cu o reducere a personalului de la 242 la 238 de persoane (-
1,6 %), deși volumul de muncă a crescut cu 19 % față de 2017; reamintește că se 
așteaptă ca volumul de muncă să crească în continuare odată cu noul mandat care va 
intra în vigoare la sfârșitul anului 2019 și că unele cazuri, care implică investigații 
complexe, pot dura mai mulți ani; reamintește, de asemenea, că numărul centrelor de 
coordonare în 2018 a fost de 17, la fel ca în 2017, ceea ce demonstrează popularitatea 
acestui instrument operațional și utilitatea sa; subliniază că, pentru a-și putea îndeplini 
mandatul, bugetul Eurojust ar trebui să corespundă sarcinilor și priorităților sale; solicită 
comisiilor competente ale Parlamentului să-l invite pe directorul administrativ al 
Eurojust să prezinte necesitățile de finanțare preconizate pe termen lung ale Eurojust, 
inclusiv creșterea așteptată a eficienței și lacunele operaționale care ar rezulta din 
insuficiența finanțării; 

4. ia act de constatarea Curții potrivit căreia toate plățile aferente unui contract-cadru de TI 
pentru o perioadă de trei ani și contractelor specifice conexe (40 821 EUR în 2018) sunt 
neconforme, deoarece contractul în valoare de 450 000 EUR cu o societate care a 
prestat aceleași servicii în virtutea unui contract-cadru anterior a fost semnat în urma 
unei proceduri negociate, însă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; 
reamintește că Regulamentul financiar permite utilizarea unei proceduri simplificate 
numai în anumite circumstanțe, care nu se justificau în acest caz; ia act de răspunsul 
Eurojust, care a subliniat că utilizarea unei proceduri negociate era necesară întrucât 
schimbarea furnizorului ar fi condus la dificultăți tehnice și operaționale; solicită 
Eurojust să ia măsuri pentru a preveni o dependență excesivă de un singur furnizor de 
servicii informatice, pentru a atribui pe viitor contracte în conformitate cu procedurile 
prevăzute de Regulamentul financiar;

5. salută adoptarea de către Colegiu a Strategiei și Planului de acțiune antifraudă 
actualizate, în noiembrie 2018;

6. evidențiază reorganizarea structurii de guvernanță a Eurojust, inclusiv o separare clară a 
aspectelor operaționale și executive, inițiată la sfârșitul anului 2018 în vederea 
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respectării Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului1 
(noul Regulament Eurojust) atunci când va intra în vigoare, în decembrie 2019; ia act de 
faptul că propunerea de aplicare a Cadrului revizuit de control intern ar trebui adoptată 
până la sfârșitul anului 2019 și implementată până la sfârșitul anului 2020;

7. observă că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal 
extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită să se ia măsuri pentru 
diminuarea dependenței de recrutarea externă în acest domeniu important; încurajează 
Eurojust să dea curs recomandării unice a Curții referitoare la publicarea anunțurilor de 
posturi vacante pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului.

1 Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și 
abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138). 


