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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 20051,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Eurojusta za 
proračunsko leto 2005 z odgovori Eurojusta2,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... marca 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe ter Pogodbe EU in zlasti 
člena 41 Pogodbe,

– 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, in zlasti 
člena 185 Uredbe,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 
Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4 in zlasti člena 36 Sklepa,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 
o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/20025 in zlasti člena 94 Uredbe,

– ob upoštevanju člena 71 Poslovnika in njegove priloge V,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-xxxx/2007),

1. podeli upravnemu direktorju Eurojusta razrešnico glede izvrševanja proračuna Eurojusta 
za proračunsko leto 2005;

2. navaja 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 

  
1 UL C 266, 31.10.2006, str. 34.
2 UL C 312, 19.12.2006, str. 67.
3 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 
390, 30.12.2006, str. 1).
4 UL L 63, 6.3.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2003/659/PNZ (UL L 245, 29.9.2003, 
str. 44).
5 UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
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Uradnem listu Evropske unije (serija L).
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2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pripravi zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))  

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 20051,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Eurojusta za 
proračunsko leto 2005 z odgovori Eurojusta2,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... marca 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe ter Pogodbe EU in zlasti 
člena 41 Pogodbe,

– 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, in zlasti 
člena 185 Uredbe,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 
Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4 in zlasti člena 36 Sklepa,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 
o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/20025 in zlasti člena 94 Uredbe,

– ob upoštevanju člena 71 Poslovnika in njegove priloge V,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-xxxx/2007),

1. ugotavlja, da so letni zaključni računi Eurojusta za proračunski leti 2004 in 2005 
naslednji:

  
1 UL C 266, 31.10.2006, str. 34.
2 UL C 312, 19.12.2006, str. 67.
3 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 
390, 30.12.2006, str. 1).
4 UL L 63, 6.3.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2003/659/PNZ (UL L 245, 29.9.2003, 
str. 44).
5 UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
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Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2004 in 2005 (v 1 000 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

Vir: podatki Eurojusta. – V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Eurojust navedel v svojih letnih 
zaključnih računih.

2. odobri pripravo zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2005;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, 
Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske 
unije (serija L).
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3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna 
Eurojusta za proračunsko leto 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))  

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 20051,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Eurojusta za 
proračunsko leto 2005 z odgovori Eurojusta2,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... marca 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe ter Pogodbe EU in zlasti 
člena 41 Pogodbe,

– 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, in zlasti 
člena 185 Uredbe,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi 
Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala4 in zlasti člena 36 Sklepa,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 
o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/20025 in zlasti člena 94 Uredbe,

– ob upoštevanju člena 71 Poslovnika in njegove priloge V,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-xxxx/2007),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je pridobilo razumno zagotovilo, da je bil letni 
zaključni račun za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2005, zanesljiv ter da 
so bile z njim povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne,

B. ker je 27. aprila 2006 Parlament direktorju podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna 
Eurojusta za proračunsko leto 20046 in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o 

  
1UL C 266, 31.10.2006, str. 34.
2 UL C 312, 19.12.2006, str. 67.
3 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 
390, 30.12.2006, str. 1).
4 UL L 63, 6.3.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2003/659/PNZ (UL L 245, 29.9.2003, 
str. 44).
5 UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
6 UL L 340, 6.12.2006, str. 112.



PE 384.441v01-00 8/10 PR\650806SL.doc

SL

razrešnici, med drugim
• želi biti še naprej v celoti obveščen o namerah nizozemskih organov oblasti kot 

gostiteljev glede novih prostorov za Eurojust; želi biti obveščen zlasti o tem, 
kakšne so možnosti, da Eurojust in Europol zasedeta iste prostore, in o pogojih za 
takšno selitev ter o finančni podpori, ki jo bo država gostiteljica v zvezi s tem 
dodelila Eurojustu;

• ugotavlja, da je Eurojust izvrševal proračun, različen od tistega, ki ga je določil 
proračunski organ; vztraja, da Eurojust sledi pravilnim postopkom in počaka 
odobritev proračunskega organa, preden začne izvajati kakršno koli takšno 
spremembo v prihodnosti;

• poudarja, da je treba spoštovati načelo ločitve nalog odredbodajalca in 
računovodje ter da se ne sme ponoviti položaj iz leta 2004, ko je en član osebja 
opravljal obe vlogi;

Splošne točke v zvezi z večino agencij EU, za katere je potrebna posamezna razrešnica
 

1. meni, da vse večje število agencij ne izraža vedno pravih potreb Unije in njenih 
državljanov;

2. zato poziva Komisijo, da pred ustanovitvijo vsake nove agencije predloži študijo stroškov 
in koristi;

3. poziva Računsko sodišče, da predloži mnenje o študiji stroškov in koristi pred odločitvijo 
Parlamenta;

4. poziva Komisijo, da vsakih pet let predloži študijo dodane vrednosti za vsako obstoječo 
agencijo; poziva vse zadevne institucije, da sprejmejo v primeru negativne ocene dodane 
vrednosti za agencijo vse potrebne ukrepe, tako da spremenijo mandat zadevne agencije 
ali pa jo zaprejo;

5. poziva Računsko sodišče, da za jasnejšo sliko o uporabi sredstev EU s strani agencij v 
letnem poročilu oblikuje dodatno poglavje, namenjeno vsem agencijam, za katere se 
podeli razrešnica na podlagi zaključnega računa Komisije; 

6. ugotavlja, da število agencij stalno narašča in da je potreba po oblikovanju skupnega 
pristopa generalnih direktoratov Komisije, pristojnih za ustanovitev in nadzor agencij, do 
agencij še večja; struktura, podobna tisti, ki so jo oblikovale agencije za usklajevanje med 
zadevnimi generalnimi direktorati, bi bila pragmatičen način za oblikovanje skupnega 
pristopa Komisije do vseh zadev, povezanih z agencijami; 

7. poziva Komisijo, da izboljša upravno in tehnično podporo agencijam, ob upoštevanju 
vedno bolj zapletenih upravnih pravil in tehničnih težav Skupnosti; 

8. pozdravlja znatne izboljšave pri usklajevanju med agencijami EU, ki jim omogoča 
reševanje ponavljajočih se težav in prispeva k učinkovitejšemu sodelovanju s Komisijo in 
Parlamentom; 
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9. poziva agencije, da izboljšajo sodelovanje in primerjalno analizo z udeleženci na 
ustreznem področju; 

10. poziva Komisijo, da pripravi predlog za uskladitev oblike letnega poročanja agencij za 
oblikovanje kazalcev uspešnosti, ki bi omogočali primerjavo njihove učinkovitosti; 

11. poziva agencije, da na začetku vsakega leta predložijo kazalce uspešnosti, na podlagi 
katerih bi bilo mogoče oceniti agencije;

12. poziva vse agencije, da bolj pogosto uporabljajo cilje SMART, s čimer bi prispevali k 
stvarnejšemu načrtovanju in izvajanju ciljev;

13. meni, da bi morali delovni programi agencij izražati prispevke agencij v operativnem in 
izmerljivem smislu ter da je treba ustrezno upoštevati standarde notranje kontrole 
Komisije;

Posebne točke

14. ugotavlja, da je izvrševanje proračuna pokazalo, da so bile obveznosti sprejete za 90 % 
proračunskih sredstev, dodeljenih za zadevno leto, in da je bila splošna stopnja plačil
84 %; razen tega ugotavlja, da je bila stopnja izkoriščenosti sredstev za dejavnosti 
poslovanja (Naslov III) le 80 % odobritev za prevzem obveznosti za zadevno proračunsko 
leto in da je bilo treba tretjino obveznosti prenesti; ugotavlja, da je bilo treba več kot 15 % 
obveznosti, prenesenih v zadevno leto, razveljaviti; poziva Eurojust, da dodatno izboljša 
programiranje odhodkov za poslovanje;

15. ugotavlja, da je kolegij odobril neavtomatičen prenos sredstev v višini 285 484 EUR, in 
opozarja, da so takšni prenosi dovoljeni le, če je pred koncem proračunskega leta končana 
večina pripravljalnih stopenj, ki vodijo do sprejetja obveznosti, v tem primeru pa ni bilo 
tako;

16. poudarja, da Eurojust še vedno nima svoje finančne uredbe in še naprej uporablja Uredbo 
(ES, Euratom) št. 2343/2002; poziva Komisijo, da Parlament obvesti o mnenju glede 
osnutka uredbe, ki ga je predložil Eurojust;

17. poziva Eurojust, da izboljša postopek popisa;

18. poziva Eurojust, da Parlament obvesti o sprejetju kakršnega koli standarda notranje 
kontrole s strani uprave; je zaskrbljen, ker večinoma manjka formalizacija postopkov 
poslovanja in računovodenja in ker so bili leta 2005 kontrolni seznami, v katerih so 
opisani pregledi, ki jih je bilo treba opraviti pri proračunskih obveznostih v zvezi s
postopki poslovanja (naročila in zaposlovanje), premalo razviti; poziva Eurojust, da 
Parlamentu predloži kratek opis vseh izboljšav na tem področju še pred postopkom
razrešnice za leto 2006;

19. poziva Eurojust, da upošteva postopke javnih naročil in upravljanje pogodb ter časovne 
roke za okvirne pogodbe, kot so določeni v uredbenih določbah.
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MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 
NOTRANJE ZADEVE


