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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského policejního úřadu (dále 

jen „Europol“) věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že jeho 

operace jsou legální a správné; 

2. vítá vysokou míru plnění rozpočtu – 99,8 % v případě prostředků na závazky a 89 % 

v případě prostředků na platby; konstatuje však, že bylo přeneseno 41 % prostředků na 

závazky určených na správní výdaje; zdůrazňuje, že je důležité dodržovat zásadu ročního 

rozpočtu; připomíná, že zásada ročního rozpočtu je jednou ze tří základních účetních 

zásad; vítá, že se Europol zavázal, že bude nadále usilovat o efektivní plnění rozpočtu 

v souladu s předpisy; 

3. se znepokojením si všímá, že Europol využívá kontroverzní soukromou databázi 

WorldCheck, která často spojuje jednotlivce a organizace s terorismem pouze na základě 

veřejných zdrojů, aniž by bylo provedeno řádné vyšetřování a byla zajištěna 

transparentnost nebo účinné opravné prostředky; vyzývá Europol, aby Výboru pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci objasnil, jak tuto soukromou databázi 

využívá při své práci, aby bylo možno posoudit, zda je použití veřejných prostředků na 

získávání licencí k databázi WorldCheck oprávněné; 

4. vítá zveřejnění konsolidované výroční zprávy Europolu o činnosti za rok 2015 a v této 

souvislosti doporučuje, aby Europol zveřejnil rovněž zprávu Účetního dvora; vítá 

zveřejnění pravidel pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing) a všímá si, že se 

Europol zavázal, že doplní stávající pravidla o další opatření; opakuje, že klíčem k udržení 

důvěry občanů v Unii a její instituce je transparentnost; 

5. oceňuje, že Europol účinně a účelně dodává produkty a služby, které od něho očekávají 

příslušné donucovací orgány členských států a spolupracující partneři; bere na vědomí, že 

prostřednictvím aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) bylo zpracováno 

více než 732 000 provozních zpráv a že bylo otevřeno téměř 40 000 souvisejících případů, 

že informační systém Europolu (EIS) zpracoval více než 633 000 vyhledávání a že 

Europol podporoval 812 operací, vypracoval více než 4 000 operačních zpráv 

a koordinoval 98 společných akcí; 

6. konstatuje, že členové ředitelství Europolu vydali prohlášení o neexistenci střetu zájmů; 

vyzývá však Europol, aby zveřejnil taktéž prohlášení o zájmech, aby třetí strana mohla 

posoudit, zda nedochází ke střetu zájmů; konstatuje, že členové správní rady žádné 

prohlášení o střetu zájmů nevydali, vítá nicméně připravované nové nařízení o Europolu, 

které by mělo vstoupit v platnost dne 1. května 2017 a které bude obsahovat nová 

ustanovení týkající se pravidel pro prevenci a řešení střetů zájmů; 

7. zdůrazňuje, že v reakci na teroristické útoky a migrační krizi a vzhledem k programu 

Komise pro bezpečnost a migraci byl posílen mandát a stav zaměstnanců Europolu a že 

byl navýšen jeho rozpočet; vítá úspěšné snahy Europolu o vytvoření útvaru EU pro 

oznamování internetového obsahu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství 
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(EMSC) a Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC); vybízí Europol, aby se 

zaměřil na rozvoj těchto tří nových nástrojů; 

8. vyzývá Europol, aby zjednodušil postupy týkající se analytických pracovních souborů 

a zavedení nového analytického systému Europolu a aby vyčlenil náležité zdroje na 

zajištění vysoké úrovně zabezpečení údajů a ochrany soukromí a údajů; 

9. vybízí Europol, aby pro účely boje proti terorismu zlepšil sdílení informací mezi svými 

partnery i spolupráci mezi členskými státy, vnitrostátními donucovacími orgány 

a Eurojustem a přitom plně dodržoval předpisy o ochraně údajů a soukromí, včetně zásady 

účelového omezení; vyzývá Europol, aby věnoval větší pozornost prezentování své práce 

prostřednictvím on-line platforem. 
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