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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че годишните отчети на 

Европол (Агенцията) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 

декември 2015 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни; 

2. приветства високата степен на изпълнение на бюджета – 99,8% за бюджетните 

кредити за поети задължения и 89% за плащанията; отбелязва обаче, че 

пренасянията на бюджетни кредити за поети задължения за административни 

разходи са достигнали 41%; подчертава значението на спазването на принципа на 

ежегодност на бюджета; припомня, че принципът на ежегодност е един от трите 

основни счетоводни принципа;  приветства ангажимента на Агенцията да продължи 

усилията си да гарантира ефективно и последователно изпълнение на бюджета; 

3. отбелязва със загриженост факта, че Агенцията използва спорната частна база 

данни „WorldCheck“, която често свързва отделни лица и организации с тероризма 

единствено въз основа на публични средства, без същинско разследване, без 

прозрачност или предоставяне на ефективни средства за правна защита; призовава 

Агенцията да обясни на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи начина, по който тя използва тази частна база данни в работата си, за да се 

оцени целесъобразността на използването на публични финансови средства за 

придобиването на лицензи за „WorldCheck“; 

4. приветства публикуването на Годишния консолидиран доклад за дейността на 

Агенцията за 2015 г. и препоръчва в тази връзка Агенцията да публикува и доклада 

на Палатата; приветства публикуването на правила за подаването на сигнали за 

нарушения и отбелязва ангажимента на Агенцията да допълни съществуващите 

правила с допълнителни разпоредби; отново повтаря, че прозрачността е ключов 

въпрос за поддържане на вярата на гражданите на Съюза в Съюза и неговите 

институции; 

5. приветства факта, че Агенцията ефективно и ефикасно предоставя очакваните 

продукти и услуги чрез компетентните правоприлагащи органи на държавите 

членки и партньорите за сътрудничество; отбелязва, че посредством приложението 

за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) са били обработени над 732 000 

оперативни съобщения и са започнати почти 40 000 свързани случая, че 

информационната система на Европол (EIS) е обработила над 633 000 търсения, че 

Агенцията е поддържала 812 операции, съставила е над 4 000 оперативни доклада и 

е координирала 98 съвместни действия; 

6. отбелязва, че членовете на дирекцията на Агенцията са публикували „декларации за 

отсъствие на конфликт на интереси“; призовава обаче Агенцията да публикува и 

„декларации за интереси“, така че дадена трета страна да може да оцени липсата на 

конфликт на интереси; отбелязва, че членовете на управителния съвет не са 

публикували декларациите си за интереси, но приветства новия регламент за 
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Европол, който се очаква да влезе в сила на 1 май 2017 г., с нови разпоредби 

относно правилата за предотвратяването и управлението на конфликтите на 

интереси; 

7. подчертава факта, че в отговор на терористичните атаки и кризата с мигрантите и в 

светлината на програмата на Комисията за сигурност и за миграцията 

правомощията на Агенцията са били укрепени, бюджетът ѝ увеличен, а персоналът 

ѝ – подсилен; приветства успешните усилия на Агенцията за създаване на звеното 

на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет, Европейския център 

за борба с контрабандата на мигранти и Европейския център за борба с тероризма; 

насърчава Агенцията да се фокусира върху развитието на тези три нови 

инструмента; 

8. насърчава Агенцията да рационализира процесите, свързани с аналитичните 

работни досиета и създаването на новата система на Европол за анализ, и да отдели 

необходимите ресурси за гарантиране на високо равнище на сигурност на данните, 

неприкосновеност на личния живот и защита на данните; 

9. насърчава Агенцията да продължи да подобрява обмена на информация между 

партньорите си и сътрудничеството с държавите членки, националните 

правоприлагащи органи и Евроюст за целите на борбата с тероризма, като 

едновременно с това спазва напълно правилата относно защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот, в т.ч. принципа на ограничаване в рамките на 

целта; призовава Агенцията да обърне по-голямо внимание на представянето на 

работата си чрез онлайн платформи. 
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