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 1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Igazságügyi 

Együttműködési Egység (Eurojust) 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Eurojust 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 

éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Eurojust válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából a Eurojust 

létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra4, és különösen 

36. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0161/2009), 

1. mentesítést ad a Eurojust adminisztratív igazgatója számára a Eurojust 2007-es 

pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező 

állásfoglalást a Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és 

a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 57. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 142. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 63., 2002.3.6., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



Lapjában (L sorozat). 



 

2. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Igazságügyi 

Együttműködési Egység 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról 

(C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Eurojust 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 

éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Eurojust válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából a Eurojust 

létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra4, és különösen 

36. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0161/2009), 

1. megállapítja, hogy a Eurojust végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék 

jelentése mellékletének; 

2. jóváhagyja a Eurojust 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív 

igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon 

közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat). 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 57. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 142. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 63., 2002.3.6., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



 

3. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Igazságügyi 

Együttműködési Egység 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel 

(C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Eurojust 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 

éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Eurojust válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából a Eurojust 

létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra4, és különösen 

36. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0161/2009), 

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az 

annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

B. mivel 2008. április 22-én a Parlament megadta a mentesítést a Eurojust adminisztratív 

igazgatójának a Eurojust 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan6, és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek 

között 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 57. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 142. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 
4 HL L 63., 2002.3.6., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6 HL L 88., 2009.3.31., 234. o.  



 tudomásul vette a Számvevőszék 2006-os jelentésében foglalt észrevételét, 

amely szerint az átviteli arány az igazgatási kiadások tekintetében 33 %, a 

működési kiadások tekintetében pedig 30 % volt, a költségvetési tételek közötti 

nagyszámú átcsoportosítással, amelyet sok esetben nem kísért kellően részletes 

támogató dokumentáció, azaz nem tartották be szigorúan az egyediség 

költségvetési elvét; 

 tudomásul vette továbbá a Számvevőszék azon megállapításait, hogy a 

beszerzésre vonatkozó szabályokat sem tartották be szigorúan, és nem hoztak 

létre a Eurojust eszközeinek nyomon követésére a Eurojust összes eszközét és 

azok értékét tartalmazó állóeszköz-nyilvántartást; felszólítja a Eurojustot, hogy 

szigorúan hajtsa végre a közbeszerzési szabályokat, különösen a 

keretszerződéseket illetően; 

 aggodalmát fejezi ki a Eurojust éves jelentésében foglalt azon kijelentéssel 

kapcsolatban, hogy továbbra is számos lehetőség van a Eurojust és az OLAF 

közötti kapcsolatok fejlesztésére, beleértve formális együttműködési 

megállapodás révén, 

1. megjegyzi, hogy bár a Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata pozitív, 

észrevételei arra utalnak, hogy továbbra is strukturális problémák tapasztalhatók a 

költségvetés végrehajtása, a közbeszerzés és a munkaerő felvétel terén; 

2. elégedett a Eurojust 2007-es éves jelentésében foglalt azon tájékoztatással, miszerint a 

Eurojust 2007. október 1-jével bevezette az eredményszemléletű számviteli rendszert 

(ABAC); 

3. tudomásul veszi a Eurojust 2007. évi jelentésében, hogy a Eurojust gyors 

növekedésének és egy új székhely iránti, ebből fakadó igénynek köszönhetően a 

Eurojust együttműködik a fogadó állammal új, átmeneti irodák biztosítása érdekében; 

tudomásul veszi a Eurojust 2007. évi éves jelentésében , hogy a fogadó állam 2012-re 

kész megfelelő, új székhelyet biztosítani; 

4. kéri a Eurojustot, hogy az új székhelyre vonatkozó tárgyalások alakulásával, az 

átmeneti megállapodásokkal és a pénzügyi vonatkozásokkal kapcsolatban adjon 

tájékoztatást a 2008-as éves jelentésében; 

Az átvitt előirányzatok magas szintje 

5. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, miszerint a 2007-re előirányzott 

18 000 000 euróból 5 200 000 euró került átvitelre; 

6. aggasztja a Számvevőszék következtése, hogy az átvitelek ilyen magas szintje nem 

felel meg az annualitás elvének, és hiányosságokat jelez a Eurojust tevékenységeinek 

programozásában és monitoringjában; 

7. tudomásul veszi a Eurojust válaszát, miszerint az átvitelek ilyen magas szintje az 

alapokat kezelő személyzet hiányának és az új közbeszerzési rendszer végrehajtásával 

kapcsolatos nehézségeknek volt köszönhető; megállapítja, hogy a 2007-es 

létszámtervben foglalt 147 álláshelyből csak 95 került betöltésre; 



8. tudomásul veszi, hogy a Eurojust az átvitt előirányzatok csökkentésére irányuló 

stratégiát vezetett be 2008-ban; 

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hiányosságok 

9. elismeri, hogy a Számvevőszék előző években tett ajánlásait követően a Eurojust 

központosította beszerzési eljárásainak irányítását egy erre specializálódott egységben; 

10. sajnálja azonban, hogy a Számvevőszék - az előző két évhez hasonlóan - még mindig 

talált hiányosságokat a beszerzési eljárásokban; 

11. meglepetését fejezi ki a Számvevőszék azon megállapításával kapcsolatban, miszerint 

a Eurojust a szabályokkal ellentétes módon meghosszabbította a meglévő 

szerződéseket, annak ellenére, hogy a szerződések lejárta jó előre tudható volt; 

12. maradéktalanul támogatja a Számvevőszék ajánlását, hogy az engedélyezésre jogosult 

tisztviselő vezessen be hatékony tervet a beszerzési eljárások bonyolítására; 

13. tudomásul veszi, hogy a Eurojust 2008-ra általános közbeszerzési tervet határozott 

meg, és határozatot fogadott el a beszerzések és a kapcsolódó feladatok 

megszervezéséről, és hogy a Számvevőszék által említett összes szerződést 

újrapályáztatták a szabályoknak megfelelően; 

A munkaerő-felvétel tervezésével kapcsolatos hiányosságok 

14. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, hogy a 2006-os, 112 álláshelyet 

tartalmazó létszámtervvel szemben a 2007-es 147 álláshelyről rendelkezett, és hogy 

2006 végéig csupán 87 álláshely betöltésére került sor; 

15. aggasztja, hogy a Számvevőszék megállapította: a Eurojustnak nem sikerült 60 

munkatársat felvennie a 2007-es létszámterv teljesítésére, és 2007 végéig csak 95 

álláshely betöltésére került sor; 

16. egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy ez annak a jele, hogy a Eurojust munkaerő-

felvétel tervezése terén hiányosságok vannak; 

17. sajnálja, hogy amint azt a Eurojust is elismeri, a létszámhiány negatívan befolyásolta a 

költségvetés végrehajtását; 

18. tudomásul veszi, hogy a Eurojust, válaszai szerint úgy tervezte, hogy betölti a 2008-as 

létszámterv álláshelyeit; 

19. megjegyzi, hogy a 2008-as létszámterv 175 álláshelyéből 2008 végére 130 került 

betöltésre; üdvözli annak tényét, hogy a Eurojust a 2007 végi szabad álláshelyek 34%-

os arányát 2008 végére 25%-ra csökkentette; sürgeti a Eurojustot, hogy tegyen további 

erőfeszítéseket a szabad álláshelyek mielőbbi betöltésére; 

20. tudomásul veszi a Eurojust 2007-es éves jelentésében, hogy a Eurojust: 

 kidolgozott a 2007–2010 időszakra vonatkozóan egy többéves személyzeti 

politikai tervet, 



 új munkaerő-felvételi politikát fogadott el, amely meghatározza a jogi kereteket, 

az elveket, a kiválasztási eljárást, a szerepeket és az érintett szereplőket, 

 szándékában állt, hogy aláírja az ügynökségek közötti munkaerő-piaci 

megállapodást; 

A 2006-os mentesítés nyomon követése 

21. felhívja a Eurojustot, hogy kövesse nyomon a Számvevőszék ajánlásait, különös 

tekintettel a költségvetés végrehajtására, a beszerzésekre és a munkaerő-felvételre, 

majd számoljon be részletesen a meghozott intézkedésekről 2008-as éves jelentésében; 

22. elégedett a Eurojust és az OLAF közötti együttműködés feltételeiről szóló gyakorlati 

megállapodás1 2008. szeptember 24-i megkötésével; 

o 

o o 

23. a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében 

utal az uniós ügynökségek pénzügyi gazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. 

április 23-i állásfoglalására2. 

 

                                                 
1 HL C 314., 2008.12.9., 3. o. 
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274. 


