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RÅDETS AFGØRELSE 2003/659/RIA
af 18. juni 2003
om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af
grov kriminalitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c),

Artikel 1
Afgørelse 2002/187/RIA ændres således:
1) Artikel 35, 36 og 37 affattes således:

under henvisning til initiativ fra Kommissionen (1),

»Artikel 35
2

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eurojust, der er et organ oprettet i medfør af traktaten
om Den Europæiske Union, modtager for tiden tilskud
fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Eurojust-udgifter, der finansieres over det almindelige budget,
bør derfor forvaltes efter de fællesskabsregler og -procedurer, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 4, i
traktaten om Den Europæiske Union.

Visse af bestemmelserne i Rådets afgørelse
2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af
Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (4) bør derfor bringes i overensstemmelse med Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni
2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5) (i det følgende
benævnt »den almindelige finansforordning«).

Afgørelse 2002/187/RIA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 67.
Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.
EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af
30.1.2003, s. 43.

Opstilling af budgettet
1.
Kollegiet udarbejder hvert år på grundlag af et udkast
fra den administrerende direktør et overslag over Eurojusts
indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Kollegiet fremsender senest den 31. marts dette overslag, der
indeholder et udkast til stillingsfortegnelse, til Kommissionen.
2.
På grundlag af overslaget foreslår Kommissionen i det
foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget det årlige tilskudsbeløb samt faste eller midlertidige
stillinger og forelægger dette for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med artikel 272 i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab.
3.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskud til Eurojust og fastlægger de faste eller midlertidige
stillinger inden for rammerne af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
4.
Inden regnskabsårets begyndelse vedtager Eurojusts
kollegium budgettet, herunder stillingsfortegnelsen som
fastlagt i artikel 34, stk. 1, tredje punktum, på grundlag af
årlige tilskud og stillinger, som budgetmyndigheden har
godkendt i overensstemmelse med stk. 3 i nærværende artikel, og tilpasser det efter de forskellige tilskud til Eurojust
og midlerne fra andre kilder.

Artikel 36
Gennemførelse af budgettet og decharge
1.
Den administrerende direktør er anvisningsberettiget
og gennemfører Eurojusts budget. Han underretter kollegiet
om gennemførelsen af budgettet.
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2.
Eurojusts regnskabsfører sender senest den 1. marts
efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens
regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer
de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
den almindelige finansforordning.
3.
Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører Eurojusts foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til
Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.
4.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til
Eurojusts foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i
den almindelige finansforordning på eget ansvar Eurojusts
endelige årsregnskab og sender det til kollegiet med henblik
på udtalelse.
5.
Kollegiet afgiver udtalelse om Eurojusts endelige årsregnskab.
6.
Den administrerende direktør sender senest den 1.
juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af kollegiets udtalelse til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
7.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.
Den administrerende direktør sender senest den 30.
september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes tillige til kollegiet.
9.
Den administrerende direktør forelægger, med referat
til kollegiet og dets formand, efter anmodning Europa-Parlamentet, jf. artikel 146, stk. 3 i den almindelige finansforordning, enhver oplysning, der er nødvendig for en problemfri afvikling af dechargeproceduren for det pågældende
regnskabsår.
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10.
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den
30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge
for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.
Artikel 37
Finansielle bestemmelser for budgettet
1.
De finansielle bestemmelser vedrørende Eurojusts
budget vedtages med enstemmighed af kollegiet efter
høring af Kommissionen. De kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.
november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (*), hvis det er nødvendigt på grund af særlige forhold,
der karakteriserer driften af Eurojust, og Kommissionen på
forhånd giver sit samtykke.
(*) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT
L 2 af 7.1.2003, s. 39.«
2) Artikel 38, stk. 1, affattes således:
»1.
Det er den anvisningsberettigedes ansvar at indføre
de interne kontrolsystemer og procedurer, der er nødvendige for udførelsen af hans opgaver.«

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der
følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

