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Razrešnica 2007: Eurojust 

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2007 (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zaključnih računov Eurojusta za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Eurojusta za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori Eurojusta2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 

Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4, zlasti člena 36, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0161/2009), 

1. podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za 

proračunsko leto 2007; 

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje upravnemu 

direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 

Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig 

Eurojusta za proračunsko leto 2007 (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 
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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zaključnih računov Eurojusta za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Eurojusta za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori Eurojusta2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 

Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4, zlasti člena 36, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0161/2009), 

1. ugotavlja, da so končni letni računovodski izkazi Eurojusta taki, kot v prilogi k poročilu 

Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Eurojusta za proračunsko leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, 

Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske 

unije (serija L). 
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3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2007 

(C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zaključnih računov Eurojusta za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Eurojusta za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori Eurojusta2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 

Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4, zlasti člena 36, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0161/2009), 

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij, 

B. ker je Parlament dne 22. aprila 2008 upravnemu direktorju Eurojusta podelil razrešnico 

glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 20066, in v resoluciji, ki spremlja 

sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim navaja, da 

 je seznanjen z opažanjem sodišča v poročilu za leto 2006, da je bila stopnja prenosa za 

upravne odhodke 33 %, za odhodke za poslovanje pa 30 %, z velikim številom prenosov 

sredstev med proračunskimi vrsticami, in v več primerih dokumentacija o teh prenosih 

ni bila dovolj podrobna, s tem pa proračunsko načelo specifikacije ni bilo dosledno 

upoštevano; 
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 je seznanjen tudi z ugotovitvami sodišča, da pravila za oddajo naročil niso bila dosledno 

upoštevana, in da register osnovnih sredstev, v katerem so navedena vsa sredstva in 

njihova vrednost, ni bil pripravljen in se ni uporabljal za spremljanje lastnine Eurojusta; 

je pozval Eurojust, naj strogo izvaja pravila javnega naročanja, zlasti glede okvirnih 

pogodb; 

 je zaskrbljen zaradi izjave v letnem poročilu Eurojusta, da je bilo še vedno veliko 

priložnosti za izboljšanje sodelovanja med Eurojustom in Evropskim uradom za boj 

proti goljufijam, vključno z uradnim sporazumom o sodelovanju, 

1. ugotavlja, da čeprav je izjava o zanesljivosti Računskega sodišča pozitivna, je v ugotovitvah 

navedeno, da so na področjih proračunskega izvrševanja, oddaje naročil in načrtovanja 

zaposlovanja še vedno strukturne težave; 

2. je zadovoljen z informacijo v letnem poročilu Eurojusta za leto 2007, da je 1. oktobra 2007 

uvedel računovodski sistem na podlagi nastanka poslovnega dogodka ABAC; 

3. iz letnega poročila Eurojusta za leto 2007 je seznanjen, da zaradi njegove hitre rasti in 

posledične potrebe po novem sedežu, Eurojust sodeluje z državo gostiteljico za zagotovitev 

dodatnega prostora za začasne pisarne; iz letnega poročila Eurojusta za leto 2007 je tudi 

seznanjen, da je država gostiteljica zavezana k zagotovitvi primernih novih prostorov do 

leta 2012; 

4. zahteva, naj Eurojust v svoje letno poročilo za leto 2008 vključi podatke o napredku s 

pogajanj o novem sedežu, začasnih dogovorih in finančnih posledicah; 

Visoka stopnja prenesenih proračunskih sredstev 

5. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je bilo 18 000 000 EUR dodeljenih v 

letu 2007, prenesenih pa je bilo 5 200 000 EUR; 

6. je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da tako visoke stopnje prenosov niso v 

skladu z načelom enoletnosti in kažejo na pomanjkljivosti v načrtovanju in spremljanju 

dejavnosti Eurojusta; 

7. je seznanjen z odgovorom Eurojusta, da je visoka stopnja prenosov posledica premajhnega 

števila zaposlenih za upravljanje sredstev in zaradi težav pri izvajanju novega sistema 

javnega naročanja; ugotavlja, da je bilo iz kadrovskega načrta za leto 2007 zasedenih le 95 

od 147 delovnih mest; 

8. je seznanjen, da je Eurojust leta 2008 uvedel strategijo za zmanjšanje prenosa; 

Pomanjkljivosti postopkov javnih naročil 

9. potrjuje, da je Eurojust na podlagi priporočil Računskega sodišča iz prejšnjih let 

centraliziral upravljanje svojih postopkov javnih naročil v posebni enoti; 

10. vendar obžaluje, da je Računsko sodišče pri postopkih javnih naročil še vedno našlo 

pomanjkljivosti, tako kot v zadnjih dve letih; 

11. je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da je Eurojust podaljšal veljavne 

pogodbe na način, ki ni v skladu s pravili, čeprav je bil datum njihovega izteka znan dolgo v 



naprej; 

12. v celoti podpira priporočilo Računskega sodišča, da bi odredbodajalec moral pripraviti 

uspešen načrt za upravljanje postopkov javnih naročil; 

13. je seznanjen, da je Eurojust opredelil splošni načrt javnih naročil za leto 2008 in sprejel 

sklep o organizaciji javnih naročil in povezanih nalog ter da so bile vse pogodbe, ki jih je 

omenilo Računsko sodišče, vnovič razpisane v skladu s pravili; 

Pomanjkljivosti načrtovanja zaposlovanja 

14. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je kadrovski načrt za leto 2007 določal 

147 delovnih mest v primerjavi s 112 leta 2006 in da je bilo konec leta 2006 zapolnjenih le 

87 delovnih mest; 

15. je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da Eurojustu ni uspelo zaposliti 60 

delavcev, potrebnih za izpolnitev kadrovskega načrta iz leta 2007, in da je bilo konec leta 

2007 zapolnjenih le 95 delovnih mest; 

16. se strinja z Računskim sodiščem, da to dokazuje pomanjkljivosti v načrtovanju 

zaposlovanja Eurojusta; 

17. obžaluje, da je resno pomanjkanje delavcev vplivalo na izvrševanje proračuna, kot je 

Eurojust sam priznal; 

18. ugotavlja, da je v skladu s svojimi odgovori Eurojust nameraval delovna mesta zapolniti v 

kadrovskem načrtu za leto 2008; 

19. ugotavlja, da je bilo do konca leta 2008 zapolnjenih le 130 od 175 delovnih mest v 

kadrovskem načrtu za to leto; pozdravlja dejstvo, da je Eurojust delež prostih delovnih mest 

s 34 %, kolikor je znašal konec leta 2007, do konca leta 2008 zmanjšal na 25 %; poziva 

Eurojust, naj si še bolj prizadeva, da bi prosta mesta čim prej zapolnil; 

20. ugotavlja iz letnega poročila Eurojusta za leto 2007, da je 

 pripravil večletni načrt kadrovske politike za obdobje 2007–2010, 

 sprejel novo politiko zaposlovanja z opisom zadevnega pravnega okvira, načel, 

izbirnega procesa, vlog in akterjev, 

 nameraval podpisati medagencijski sporazum o trgu dela; 

Spremljanje postopka razrešnice za leto 2006 

21. poziva Eurojust, naj upošteva priporočila Računskega sodišča, zlasti na področju 

izvrševanja proračuna, javnih naročil in zaposlovanja ter podrobno poroča o sprejetih 

ukrepih v svojem letnem poročilu za leto 2008; 

22. je zadovoljen s sklenitvijo praktičnih ureditev o sodelovanju med Eurojustom in Evropskim 



 

uradom za boj proti goljufijam1 z dne 24. septembra 2008; 

o 

o o 

23. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v 

resoluciji z dne 23. aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU2. 
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