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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Europol 

("agenturet") giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, 

og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige; 

2. bifalder den høje udnyttelsesgrad for budgettet på 99,8 % for forpligtelsesbevillinger og 

på 89 % for betalingsbevillinger; bemærker imidlertid, at fremførslen af forpligtede 

bevillinger nåede op på 41 % for administrationsudgifter; understreger vigtigheden af, at 

princippet om budgettets etårighed respekteres; minder om, at princippet om etårighed 

udgør ét af de tre grundlæggende regnskabsprincipper;  glæder sig over agenturets tilsagn 

om at fortsætte sine bestræbelser på at sikre en effektiv og overensstemmende 

budgetgennemførelse; 

3. bemærker med bekymring agenturets anvendelse af den kontroversielle private database 

WorldCheck, som ofte forbinder enkeltpersoner og organisationer med terrorisme 

udelukkende på grundlag af offentlige ressourcer, uden nogen egentlig efterforskning, 

gennemsigtighed eller effektive klagemuligheder; opfordrer agenturet til at forklare 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, hvordan agenturet 

anvender denne private database i sit arbejde, således at det kan vurdere relevansen af at 

anvende offentlige midler til at erhverve licenser til WorldCheck; 

4. glæder sig over offentliggørelsen af agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 

2015 og henstiller i denne forbindelse, at agenturet også offentliggør Revisionsrettens 

beretning; glæder sig over offentliggørelsen af regler om whistleblowing og noterer sig 

agenturets tilsagn om at supplere de eksisterende regler med yderligere ordninger; 

gentager, at gennemsigtighed er et centralt element i forhold til at opretholde EU-

borgernes tillid til Unionen og dens institutioner; 

5. glæder sig over, at agenturet effektivt og produktivt leverer de produkter og tjenester, som 

medlemsstaternes kompetente retshåndhævende myndigheder og samarbejdspartnere 

ønsker; anerkender, at over 732 000 operationelle meddelelser blev behandlet gennem 

netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA), og at næsten 40 000 

relaterede sager blev indledt, at Europols informationssystem (EIS) behandlede over 

633 000 søgninger, at agenturet støttede 812 operationer, udarbejdede over 4 000 

operationelle rapporter og samordnede 98 fælles aktioner; 

6. noterer sig, at agenturets bestyrelsesmedlemmer har offentliggjort deres erklæringer om, 

at der ikke foreligger nogen interessekonflikter; opfordrer imidlertid agenturet til også at 

offentliggøre interesseerklæringer, således at en tredjepart kan vurdere, om der foreligger 

interessekonflikter; noterer sig, at medlemmerne af Styrelsesrådet ikke har offentliggjort 

en sådan interesseerklæring, men glæder sig over den kommende nye Europol-forordning, 

som ventes at træde i kraft den 1. maj 2017, og som indeholder nye bestemmelser 

vedrørende forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; 
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7. understreger, at agenturets mandat blev udvidet, budgettet forhøjet og dets personale 

styrket som reaktion på terrorangreb og migrationskrisen og i lyset af Kommissionens 

dagsorden for sikkerhed og migration; bifalder agenturets vellykkede indsats for at oprette 

Den Europæiske Unions Internetindberetningsenhed (IRU), Det Europæiske Center for 

Migrantsmugling (EMSC) og Det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC); 

tilskynder agenturet til at fokusere på udviklingen af disse tre nye instrumenter; 

8. opfordrer agenturet til at strømline processerne vedrørende analysedatabasen og 

etableringen af Europols nye analysesystem og til at afsætte de nødvendige ressourcer for 

at sikre et højt niveau af datasikkerhed, privatlivets fred og databeskyttelse; 

9. opfordrer agenturet til fortsat at forbedre informationsudvekslingen mellem sine partnere 

samt samarbejdet med medlemsstaterne, nationale retshåndhævelsesmyndigheder og 

Eurojust for at bekæmpe terrorisme, under fuld hensyntagen til bestemmelserne om 

databeskyttelse og retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, herunder 

princippet om formålsbegrænsning; opfordrer agenturet til at være mere opmærksom på 

præsentationen af dets arbejde på online-platforme. 
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