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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin, joiden mukaan Europolin 

taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2015 on esitetty sen tilinpäätöksessä oikein ja 

sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

2. pitää myönteisinä maksusitoumusmäärärahojen (99,8 prosenttia) ja maksumäärärahojen 

(89 prosenttia) korkeita käyttöasteita; panee kuitenkin merkille, että seuraavalle 

varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 41 prosenttia 

hallintomenoissa; pitää tärkeänä talousarvion vuotuisperiaatteen noudattamista; 

muistuttaa, että vuotuisperiaate on yksi kolmesta varainhoidon perusperiaatteesta; on 

tyytyväinen, että Europol on sitoutunut pyrkimään edelleen huolehtimaan talousarvion 

toimivasta ja sääntöjenmukaisesta toteutuksesta; 

3. panee huolestuneena merkille, että virasto on käyttänyt kiistanalaista yksityistä 

WorldCheck-tietokantaa, joka yhdistää usein yksittäisiä henkilöitä ja organisaatioita 

terrorismiin ainoastaan julkisten tietolähteiden perusteella ilman asianmukaista 

tutkimusta, avoimuutta tai tehokkaita oikeussuojakeinoja; kehottaa virastoa selvittämään 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle, kuinka virasto käyttää tätä 

yksityistä tietokantaa työssään, jotta voidaan arvioida, onko asianmukaista maksaa 

WorldCheck-lupia julkisista varoista; 

4. panee tyytyväisenä merkille viraston vuoden 2015 konsolidoidun toimintakertomuksen 

julkaisemisen ja kehottaa virastoa näin ollen myös julkaisemaan 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen; on tyytyväinen väärinkäytösten paljastamista 

koskevien sääntöjen julkaisemiseen ja panee merkille, että virasto on sitoutunut 

täydentämään olemassa olevia sääntöjä lisäjärjestelyillä; muistuttaa, että avoimuus on 

keskeistä unionin kansalaisten unioniin ja unionin toimielimiin kohdistuvan luottamuksen 

ylläpitämiselle; 

5. on tyytyväinen siihen, että virasto tarjoaa tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten ja sen yhteistyökumppaneiden 

edellyttämiä tuotteita ja palveluja; toteaa, että suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen 

(SIENA) kautta vaihdettiin yli 732 000 operatiivista viestiä ja että niiden perusteella 

käynnistettiin lähes 40 000 tapausta ja että Europolin tietojärjestelmä käsitteli yli 633 000 

hakua ja virasto antoi tukeaan 812 operaatiolle, laati yli 4 000 operatiivista raporttia ja 

koordinoi 98:aa yhteistä tointa; 

6. panee merkille, että viraston johto on julkaissut ”ilmoitukset eturistiriidattomuudesta”; 

kehottaa kuitenkin virastoa julkaisemaan ”ilmoitukset sidonnaisuuksista”, jotta kolmas 

osapuoli voi arvioida, että eturistiriitoja ei ole; toteaa, että hallintoneuvoston jäsenet eivät 

ole julkaisseet ilmoitusta sidonnaisuuksista, mutta on tyytyväinen tulevaan uuteen 

Europol-asetukseen, jonka on määrä tulla voimaan 1. toukokuuta 2017 ja joka sisältää 

uusia säännöksiä eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevista säännöistä; 
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7. korostaa, että viraston toimivaltuuksia vahvistettiin ja sen määrärahoja ja henkilöstöä 

lisättiin terroristihyökkäysten ja muuttoliikekriisin takia sekä komission turvallisuus- ja 

muuttoliikeagendan mukaisesti; on tyytyväinen viraston onnistuneisiin toimiin 

perustettaessa EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevää yksikköä, ihmisten 

salakuljetusta tutkivaa eurooppalaista keskusta ja Euroopan terrorismintorjuntakeskusta; 

kehottaa virastoa keskittymään näiden kolmen välineen kehittämiseen; 

8. kehottaa virastoa yksinkertaistamaan analyysitietokantoja koskevia prosesseja ja 

perustamaan uuden Europolin analysointijärjestelmän sekä ottamaan käyttöön tarvittavat 

resurssit varmistaakseen tietoturvan, yksityisyyden ja tietosuojan korkean tason; 

9. kannustaa virastoa parantamaan edelleen tiedonvaihtoa kumppaneidensa kanssa sekä 

yhteistyötään jäsenvaltioiden, kansallisten lainvalvontaviranomaisen ja Eurojustin kanssa 

terrorismin torjumiseksi noudattaen kuitenkin täysimääräisesti tietosuojaa ja yksityisyyden 

suojaa koskevia sääntöjä sekä käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta; kehottaa 

virastoa kiinnittämään enemmän huomiota työnsä esittelyyn verkkoalustoilla. 
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