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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 Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие („Евроюст“ или „Агенцията“) за 
подпомагане на компетентните органи на държавите членки при наказателното 
преследване на тежката трансгранична и организирана престъпност;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Евроюст за финансовата 2019 година, за законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти и че финансовото състояние на Евроюст 
към 31 декември 2019 г. е вярно представено; 

3. изразява съжаление относно факта, че бюджетът на Евроюст е претърпял 
значително намаление от 47 милиона евро на 44 милиона евро (−6,38%) и леко 
увеличаване на персонала от 238 на 239 служители (+0,4%) въпреки че работната 
натовареност се е увеличила с 17% в сравнение с 2018 г.; припомня, че се очаква 
работната натовареност да се увеличи допълнително поради новия мандат, който 
влезе в сила през 2019 г.1; освен това припомня, че броят на координационните 
центрове, поддържани през 2019 г., е увеличен от 17 на 20 (+19%), което е 
свидетелство за популярността и полезността на този оперативен инструмент; 
подчертава съществената роля, която Евроюст играе във веригата на сигурност на 
Съюза и поддържа, че бюджетът му следва да съответства на неговите задачи и 
приоритети, което да създаде условия за Евроюст да изпълнява мандата си; 

4. отбелязва, че във връзка със забележката от 2018 г., а именно за използването на 
процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка, все още не е 
представена обосновка;

5. приветства новия процедурен правилник на Евроюст, новите му правила за защита 
на данните, четиригодишната стратегия за сътрудничество, в която се определят 
трети държави и международни организации, споразумението за сътрудничество с 
Дания, създаването на изпълнителен съвет, подготвителната работа за механизма 
на осъществяване на отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура, 
както и съгласуването на графиците и резултатите за бюджетното планиране.

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727. 
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