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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podčiarkuje dôležitú úlohu Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu (ďalej len 
„Eurojust“ alebo „agentúra“) pri poskytovaní podpory príslušným orgánom členských 
štátov pri stíhaní závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti;

2. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 
Eurojustu za rozpočtový rok 2019 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne 
a jeho finančná situácia k 31. decembru 2019 je náležite vyjadrená; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust sa musel vyrovnať so znížením rozpočtu zo 
47 na 44 miliónov EUR (– 6,38 %) v porovnaní s rokom 2018 a tiež s tým, že napriek 
nárastu pracovného zaťaženia o 17 % stúpol počet jeho zamestnancov len nepatrne z 238 
na 239 (+ 0,4 %); pripomína, že sa očakáva ďalšie zvýšenie pracovného zaťaženia v 
súvislosti s novým mandátom, ktorý vstúpil do platnosti v roku 20191; ďalej pripomína, 
že počet koordinačných centier sa v roku 2019 zvýšil zo 17 na 20 (+ 19 %), čo svedčí o 
obľúbenosti a užitočnosti tohto operačného nástroja; podčiarkuje významnú úlohu 
Eurojustu v bezpečnostnej štruktúre Únie a trvá na tom, že jeho rozpočet by mal byť v 
súlade s jeho úlohami a prioritami, aby mohol vykonávať svoj mandát; 

4. poznamenáva, že doposiaľ nebolo poskytnuté vysvetlenie k nevyriešenej pripomienke z 
roku 2018 týkajúcej sa použitia rokovacieho konania;

5. víta nový rokovací poriadok Eurojustu, jeho nové pravidlá o ochrane údajov, štvorročnú 
stratégiu spolupráce, v ktorej sú špecifikované tretie štáty a medzinárodné organizácie, 
dohodu o spolupráci s Dánskom, zriadenie výkonnej rady, prípravnú činnosť týkajúcu sa 
vybudovania vzťahov medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou a zosúladenie 
harmonogramov a výsledkov rozpočtového plánovania.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie 
pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727 

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

