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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (toliau – Eurojustas arba 
Agentūra) atlieka svarbų vaidmenį padedant kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms vykdyti baudžiamąjį persekiojimą sunkaus tarpvalstybinio ir organizuoto 
nusikalstamumo srityse;

2. teigiamai vertina tai, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Eurojusto 2019 finansinių metų 
metinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jo finansinė padėtis 2019 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai; 

3. apgailestauja dėl to, kad Eurojusto biudžetas sumažėjo nuo 47 mln. EUR iki 44 mln. EUR 
(-6,38 proc.), o darbuotojų skaičius nežymiai padidėjo nuo 238 iki 239 (+0,4 proc.), 
nepaisant to, kad, palyginti su 2018 m., darbo krūvis padidėjo 17 proc.; primena, jog 
numatoma, kad darbo krūvis toliau didės dėl naujų įgaliojimų, pagal kuriuos Eurojustas 
pradėjo veikti 2019 m.1; be to, primena, jog 2019 m. suorganizuotų koordinavimo centrų 
skaičius nuo 17 išaugo iki 20 (+19 proc.), ir tai rodo, kad ši operatyvinė priemonė yra 
pripažįstama plačiu mastu ir naudinga; pabrėžia, jog Eurojustas Sąjungos saugumo 
grandinėje atlieka esminį vaidmenį, ir tvirtina, jog Eurojusto biudžetas turėtų atitikti jo 
užduotis ir prioritetus siekiant, kad jis galėtų vykdyti savo įgaliojimus; 

4. pažymi, kad vis dar turi būti pagrįsta svarbi 2018 m. pateikta pastaba, būtent – dėl derybų 
procedūros vykdant viešuosius pirkimus naudojimo;

5. palankiai vertina naujas Eurojusto darbo tvarkos ir duomenų apsaugos taisykles, ketverių 
metų bendradarbiavimo strategiją, kurioje nurodomos trečiosios valstybės ir tarptautinės 
organizacijos, bendradarbiavimo susitarimą su Danija, Vykdomosios valdybos įsteigimą, 
parengiamąjį darbą įgyvendinant Eurojusto ir Europos prokuratūros bendradarbiavimą ir 
biudžeto planavimo terminų ir rezultatų suderinimą.

1 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas 
Tarybos sprendimas 2002/187/TVR https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727 
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