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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eurojust 2005. finanšu gada galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2005. finanšu gada pārskatiem ar 
Eurojust atbildēm2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu, kā arī ES līgumu un it īpaši tā 41. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās
185. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem4, un it īpaši tā 36. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

1. sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2005. finanšu 
gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus apsvērumus turpmāk tekstā ievietotajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, 
Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī 
nodrošināt to publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (L sērijā).

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 34. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 67. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2003/659/TI (OV L 245, 29.9.2003., 44. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust pārskatu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eurojust 2005. finanšu gada galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2005. finanšu gada pārskatiem ar 
Eurojust atbildēm2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu, kā arī ES līgumu un it īpaši tā 41. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās 
185. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem4, un it īpaši tā 36. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

1. konstatē, ka Eurojust 2004. un 2005. finanšu gada galīgie pārskati ir šādi:

  
1 OV C 266, 31.10.2005., 34. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 67. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2003/659/TI (OV L 245, 29.9.2003., 44. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005 2004
Darbības ieņēmumi
Kopienas subsīdijas 11 991 8 726
Dažādi ieņēmumi 59 397

Kopā (a) 12 050 9 123
Darbības izdevumi
Preču un pakalpojumu pirkumi 4 854 4 476
Personāla izmaksas 5 149 4 142
Amortizācija 508 332

Kopā (b) 10 511 8 950
Finanšu gada izpilde (a – b) 1 539 173

Avots: Eurojust dati. Šajā tabulā apkopota Eurojust gada pārskatos sniegtā informācija.

2. apstiprina Eurojust pārskatu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eurojust administratīvajam direktoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu “Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (L sērija).
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar novērojumiem, kuri ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2005. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eurojust 2005. finanšu gada galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2005. finanšu gada galīgajiem 
pārskatiem un Eurojust atbildes2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu, kā arī ES līgumu un it īpaši tā 41. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido 
Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem4, un it īpaši tā 36. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

A. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada 
pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir uzticami un ka 
notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

B. tā kā 2006. gada 27. aprīlī Parlaments sniedza Eurojust direktoram apstiprinājumu par 
2004. finanšu gada budžeta izpildi6 un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu 
pievienotajā rezolūcijā cita starpā:

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 34. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 67. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2003/659/TI (OV L 245, 29.9.2003., 44. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
6 OV L 340, 6.12.2006., 112. lpp.
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• vēlas tikt pilnībā informēts par Nīderlandes iestāžu nodomiem attiecībā uz 
Eurojust izvietošanu jaunās telpās; īpaši vēlas būt informēts par iespējām izvietot 
Eurojust un Eiropolu vienā ēkā un par šādas pārcelšanās nosacījumiem, kā arī 
finansiālo atbalstu, ko uzņēmējvalsts šajā sakarā sniegs Eurojust;

• atzīmē, ka Eurojust izpildītais budžets atšķiras no budžeta lēmējinstitūcijas 
noteiktā budžeta; pieprasa, lai Eurojust turpmāk ievērotu pareizas procedūras un 
sagaidītu budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājumu pirms šādu izmaiņu veikšanas;

• uzsver, ka jāievēro princips par kredītrīkotāja un grāmatveža pienākumu 
nošķiršanu un ka nedrīkst atkārtoties 2004. gada situācija, kad viens darbinieks 
pildīja abus amatus;

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina 
atsevišķi

1. uzskata, ka aizvien pieaugošais aģentūru skaits ne vienmēr atspoguļo Savienības un tās 
pilsoņu faktiskās vajadzības;

2. tādēļ aicina Komisiju ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu 
analīzi;

3. aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu 
par izmaksu un guvumu analīzi;

4. aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras 
pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības 
negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot 
konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5. aicina Revīzijas palātu savā gada ziņojumā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, 
kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku 
priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

6. atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka tāpēc Komisijas ģenerāldirektorātiem, 
kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā visām 
aģentūrām kopēja pieeja; struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas 
koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks 
veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem 
jautājumiem;

7. aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot 
vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

8. atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām 
risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un 
Parlamentu;

9. aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem;
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10. aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, lai izstrādātu 
darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

11. aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu 
novērtēt to darbu;

12. aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu 
reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

13. uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un 
izmantojot izmērāmus rādītājus, un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas 
izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpaši jautājumi

14. atzīmē, ka budžeta izpildes gaitā 90 % no attiecīgajam gadam piešķirtajām apropriācijām 
tika izpildītas un ka kopējais maksājumu līmenis bija 84 %; turklāt atzīmē, ka 
pamatdarbības apropriāciju (III sadaļa) izmantojuma līmenis finanšu gada saistību
apropriācijām bija tikai 80 % un ka trešdaļa saistību bija jāpārnes; atzīmē, ka vairāk nekā 
15 % pārnesto saistību bija jāatceļ; aicina Eurojust turpināt uzlabot pamatdarbības 
izdevumu plānošanu;

15. atzīmē, ka kolēģija nolēma atļaut apropriāciju neautomātisku pārnešanu par kopējo 
summu EUR 285 484, un atgādina, ka šādas pārnešanas ir atļautas tikai tad, ja lielākā daļa 
sagatavošanās posmu pirms saistību izpildes ir pabeigta pirms finanšu gada beigām, un 
šajā gadījumā tā nebija;

16. uzsver, ka Eurojust joprojām nav atsevišķas finanšu regulas un tas turpina izmantot 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002; aicina Komisiju informēt Parlamentu par nostāju 
attiecībā uz Eurojust iesniegto regulas projektu;

17. aicina Eurojust uzlabot uzskaites procedūru;

18. aicina Eurojust informēt Parlamentu, ja Eurojust kolēģija pieņem iekšējās kontroles 
standartu; pauž bažas par to, ka gandrīz neviena darbības un grāmatvedības procedūra vēl 
nebija oficiāli pieņemta un ka 2005. gadā norādījumi par pārbaudēm, kas jāveic par 
budžeta saistībām sakarā ar svarīgām darbības procedūrām (iepirkumi un pieņemšana 
darbā), bija nepietiekami izstrādāti; aicina Eurojust pirms 2006. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras iesniegt Parlamentam īsu aprakstu par uzlabojumiem šajā 
jomā;

19. aicina Eurojust ievērot publiskā iepirkuma procedūras, līgumu pārvaldību un normatīvajos 
aktos noteiktos pamatlīgumu termiņus.
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PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS


