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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului 
financiar 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exerciţiul financiar 20051,

– având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust 
pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile Eurojust2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din … martie 2007 (0000/2007-C6 -
xxxx/2007),

– având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276, şi Tratatul UE, în special articolul 
41,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolul 185,

– având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate4, în 
special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 
noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la 
articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20025, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 71 din Regulamentul său de procedură şi anexa V la 
regulamentul în cauză,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-xxxx/2007),

1. acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2005;

  
1 JO C 266, 31.10.2006, p. 34.
2 JO C 312, 19.12.2006, p. 67.
3 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
4 JO L 63, 6.3.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia 2003/659/JAI (JO L 245, 29.9.2003, p. 
44).
5 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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2. îşi prezintă observaţiile în rezoluţia de mai jos;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia, 
ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei 
şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (seria L).
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exerciţiul financiar 20051,

– având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust 
pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile Eurojust2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din … martie 2007 (0000/2007-C6 -
xxxx/2007),

– având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276, şi Tratatul UE, în special articolul 
41,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolul 185,

– având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate4, în 
special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 
noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la 
articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20025, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 71 din Regulamentul său de procedură şi anexa V la 
regulamentul în cauză,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-xxxx/2007),

1. observă că, pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005, conturile anuale finale ale Eurojust 
sunt după cum urmează:

  
1 JO C 266, 31.10.2006, p. 34.
2 JO C 312, 19.12.2006, p. 67.
3 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
4 JO L 63, 6.3.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia 2003/659/JAI (JO L 245, 29.9.2003, p. 
44).
5 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Contul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 (în mii EUR)

2005 2004
Operating revenue
Community subsidies 11 991 8 726
Miscellaneous revenue 59 397

Total (a) 12 050 9 123
Operating expenditure
Purchases of goods and services 4 854 4 476
Staff costs 5 149 4 142
'Depreciation 508 332

Total (b) 10 511 8 950
Outturn for the financial year (a - b) 1 539 173

Sursa: date Eurojust - Prezentul tabel rezumă datele furnizate de Eurojust în conturile sale anuale.

2. aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2005;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului 
administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura 
publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).
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3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

cu comentarii, ca parte integrantă a deciziei privind descărcarea de gestiune pentru 
execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))  

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exerciţiul financiar 20051,

– având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust 
pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile Eurojust2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din … martie 2007 (0000/2007-C6 -
xxxx/2007),

– având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276, şi Tratatul UE, în special articolul 
41,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolul 185,

– având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate4, în 
special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 
noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la 
articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20025, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 71 din Regulamentul său de procedură şi anexa V la 
regulamentul în cauză,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-xxxx/2007),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 
2005 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

  
1JO C 266, 31.10.2006, p. 34.
2 JO C 312, 19.12.2006, p. 67.
3 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
4 JO L 63, 6.3.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia 2003/659/JAI (JO L 245, 29.9.2003, p. 
44).
5 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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B. întrucât la 27 aprilie 2006 Parlamentul a acordat directorului descărcarea de gestiune 
pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 20041, iar în rezoluţia care 
însoţea decizia Parlamentului de descărcare de gestiune, inter alia:

• solicita să fie informat complet cu privire la intenţiile autorităţilor olandeze gazdă 
în ceea ce priveşte un eventual nou sediu pentru Eurojust; solicita, în special, să fie 
informat cu privire la posibilităţile ca Eurojust şi Europol să ocupe acelaşi spaţiu şi 
cu privire la condiţiile pentru o astfel de mutare şi la sprijinul financiar pe care 
statul gazdă îl va oferi Eurojust în această privinţă;

• constata că Eurojust a executat un buget diferit de cel elaborat de autoritatea 
bugetară; insista ca Eurojust să urmeze procedurile corecte şi să aştepte aprobarea 
autorităţii bugetare înainte de aplicarea unor astfel de modificări pe viitor;

• subliniază că ar trebui respectat principiul separării sarcinilor ordonatorului de 
credite şi ale contabilului şi că nu ar trebui să se repete situaţia din 2004, când un 
singur membru al personalului a ocupat ambele poziţii;

Aspecte generale privind majoritatea agenţiilor UE care necesită descărcarea individuală 
de gestiune 

1. consideră că numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii nu reflectă întotdeauna nevoile 
reale ale Uniunii şi ale cetăţenilor săi;

2. invită Comisia, prin urmare, să prezinte un studiu asupra raportului costuri-beneficii 
înainte de a institui o nouă agenţie;

3. solicită Curţii de Conturi să îşi dea avizul cu privire la studiul asupra raportului costuri-
beneficii înainte ca Parlamentul să adopte o decizie;

4. invită Comisia să prezinte, din cinci în cinci ani, un studiu privind valoarea adăugată a 
fiecărei agenţii existente; invită toate instituţiile relevante să ia măsurile necesare în cazul 
unei evaluări negative privind valoarea adăugată a unei agenţii prin reformularea 
mandatului agenţiei în cauză sau prin închiderea ei;

5. invită Curtea de Conturi să creeze un nou capitol în raportul său anual, consacrat tuturor 
agenţiilor cărora urmează să li se acorde descărcarea de gestiune în cadrul conturilor 
Comisiei, pentru a oferi o imagine mai clară a modului în care agenţiile utilizează 
fondurile UE;

6. constată că numărul de agenţii este în continuă creştere şi că, din acest motiv, este tot mai 
necesar ca direcţiile generale din cadrul Comisiei care sunt responsabile cu instituirea şi 
supravegherea agenţiilor să elaboreze o abordare comună pentru agenţii; o structură 
similară cu cea creată de agenţii pentru coordonare între DG implicate ar putea fi o soluţie 
pragmatică pentru găsirea de către Comisie a unei abordări comune pentru toate aspectele 
legate de agenţii;

  
1 OJ L 340, 6.12.2006, p. 112.
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7. invită Comisia să amelioreze sprijinul administrativ şi tehnic acordat agenţiilor, ţinând 
seama de complexitatea crescândă a reglementărilor administrative ale Comunităţii şi de 
problemele tehnice;

8. salută îmbunătăţirile considerabile constatate în coordonarea dintre agenţiile UE, care le 
permite să soluţioneze probleme recurente şi eficientizează cooperarea cu Comisia şi cu 
Parlamentul;

9. solicită agenţiilor să îmbunătăţească cooperarea dintre ele şi evaluarea comparativă cu 
actorii din domeniu;

10. solicită Comisiei să elaboreze o propunere de armonizare a formatului rapoartelor anuale 
ale agenţiilor astfel încât acestea să includă indicatori de performanţă care să permită o 
comparaţie între nivelurile lor de eficienţă;

11. invită agenţiile să prezinte, la începutului fiecărui an, indicatori de performanţă pe baza 
cărora să poată fi evaluate;

12. invită toate agenţiile să utilizeze din ce în ce mai mult obiectivele SMART care ar trebui 
să conducă la o planificare şi o realizare mai realiste a obiectivelor;

13. consideră că programele de activitate ale agenţiilor ar trebui să prezinte contribuţiile 
acestora în termeni operaţionali şi măsurabili şi că ar trebui să se acorde atenţia cuvenită 
standardelor de control intern ale Comisiei;

Aspecte specifice

14. constată că, în conformitate cu execuţia bugetară, au fost angajate 90% din creditele 
acordate pentru exerciţiul în cauză şi că rata globală a plăţilor a ajuns la 84%; constată, de 
asemenea, că rata de utilizare a creditelor pentru activităţi operaţionale (Titlul III) a fost de 
doar 80% din creditele de angajament pentru exerciţiul financiar şi că a fost necesar să fie 
reportate o treime din angajamente; constată că peste 15% din angajamentele reportate 
către exerciţiul în cauză a trebuit să fie anulate; invită Eurojust să îmbunătăţească în 
continuare programarea cheltuielilor operaţionale;

15. constată că Colegiul a decis să autorizeze reportarea neautomată a unor credite în valoare 
de 285 484 EUR şi reaminteşte că astfel de reportări sunt permise doar în cazul în care 
cele mai multe etape care pregătesc actul de angajare au fost finalizate înainte de sfârşitul 
exerciţiului financiar şi că aceste condiţii nu au fost respectate;

16. subliniază că Eurojust nu dispune nici acum de un regulament financiar propriu şi a 
aplicat în continuare Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002; invită Comisia să 
informeze Parlamentul cu privire la avizul său asupra propunerii de regulament depuse de 
Eurojust;

17. invită Eurojust să îşi îmbunătăţească procedura de inventariere;
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18. invită Eurojust să informeze Parlamentul cu privire la adoptarea de către consiliul său 
director a oricăror standarde interne de control; îşi exprimă preocuparea faţă de faptul că 
oficializarea procedurilor operaţionale şi contabile a fost aproape absentă şi că, în 2005, 
listele de verificare cuprinzând verificările de efectuat cu privire la angajamentele 
bugetare aferente unor proceduri operaţionale importante (achiziţii publice şi recrutare) nu 
au fost suficient de dezvoltate; invită Eurojust să prezinte Parlamentului o scurtă descriere 
a tuturor ameliorărilor din acest domeniu în timp util pentru procedura de descărcare de 
gestiune 2006;

19. invită Eurojust să respecte procedurile de achiziţii publice şi de gestionare a contractelor, 
precum şi termenele limită pentru contractele cadru, astfel cum sunt prevăzute de 
dispoziţiile de reglementare.
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AVIZUL COMISIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE


