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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Europol éves beszámolója híven 

tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek 

jogszerűek és szabályszerűek voltak; 

2. üdvözli a költségvetés magas végrehajtási arányát, amely 99,8%-os a 

kötelezettségvállalási előirányzatoknál és 89%-os a kifizetési előirányzatoknál; 

megállapítja azonban, hogy a lekötött előirányzatok átvitele az igazgatási kiadások 

esetében elérte a 41%-ot; hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a költségvetés 

évenkéntiségének elvét; emlékeztet arra, hogy az évenkéntiség elve a három számviteli 

alapelv egyike;  üdvözli az ügynökség azon kötelezettségvállalását, hogy továbbra is 

törekszik a költségvetés hatékony és megfelelő végrehajtásának biztosítására; 

3. aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség használja a magántulajdonban lévő, 

WorldCheck nevű ellentmondásos adatbázist, amely gyakran csak nyilvános források 

alapján köt egyes személyeket és szervezeteket a terrorizmushoz, megfelelő vizsgálat, 

átláthatóság vagy hatékony jogorvoslati módok biztosítása nélkül; felhívja az 

ügynökséget, hogy magyarázza el az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, 

hogy hogyan használja ezt a magántulajdonban lévő adatbázist munkája során, hogy a 

bizottság értékelni tudja, hogy helyénvaló-e közpénzeket felhasználni WorldCheck-

licencek vásárlására; 

4. üdvözli az ügynökség 2015-ös összevont éves tevékenységi jelentésének közzétételét, és 

ebben a tekintetben azt ajánlja, hogy az ügynökség a Számvevőszék jelentését is tegye 

közzé; üdvözli a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályok közzétételét, és 

tudomásul veszi az ügynökség elkötelezettségét a meglévő szabályok további 

intézkedésekkel való kiegészítése iránt; megismétli, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú 

kérdés az uniós polgárok által az Unióba és az uniós intézményekbe vetett bizalom 

fenntartásához; 

5. üdvözli, hogy az ügynökség hatékonyan és eredményesen szállítja a tagállamok illetékes 

bűnüldözési hatóságai és az együttműködő partnerek által elvárt termékeket és 

szolgáltatásokat; elismeri, hogy a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazás 

(SIENA) több mint 732 000 működési üzenetet dolgozott fel, és hogy csaknem 40 000 

ehhez kapcsolódó ügyet indított, hogy az Europol Információs Rendszer több mint 

633 000 keresést dolgozott fel, hogy az ügynökség 812 műveletet támogatott, több mint 

4000 működési jelentést készített és 98 közös fellépést hangolt össze; 

6. megállapítja, hogy az ügynökség igazgatóságának tagjai nyilatkozatot tettek közzé arról, 

hogy esetükben nem áll fenn összeférhetetlenség; felhívja azonban az ügynökséget, hogy 

tegyen közzé „érdekeltségi nyilatkozatokat” is, hogy harmadik felek értékelni tudják, 

hogy nem áll-e fenn összeférhetetlenség; megjegyzi, hogy az igazgatótanács tagjai nem 

tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat, de üdvözli az Europolról szóló közelgő új 

rendeletet, amely várhatóan 2017. május 1-jén lép hatályba, és új rendelkezéseket 
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tartalmaz az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatban; 

7. kiemeli, hogy a terrortámadásokra és a migrációs válságra adott válaszul és a Bizottság 

biztonsági és migrációs ütemterve fényében az ügynökség megbízatását megerősítették, 

költségvetése nőtt és személyzete bővült; üdvözli az ügynökség által a szélsőséges 

internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység (EU IRU), a Migránscsempészés Elleni 

Küzdelem Európai Központja (EMSC) és a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai 

Központja (ECTC) felállítása terén tett sikeres erőfeszítéseket; ösztönzi az ügynökséget, 

hogy e három új eszköz fejlesztésére összpontosítson; 

8. ösztönzi az ügynökséget, hogy egyszerűsítse az elemzési munkafájlokkal és az Europol új 

elemzési rendszerével kapcsolatos folyamatokat, és biztosítsa a szükséges forrásokat a 

magas szintű adatbiztonság, titoktartás és adatvédelem biztosítására; 

9. ösztönzi az ügynökséget, hogy javítsa tovább a partnerei közötti információmegosztást, 

valamint a tagállamokkal, a nemzeti bűnüldöző szervekkel és az Eurojusttal folytatott 

együttműködést a terrorizmus elleni küzdelem céljából, miközben teljes mértékben 

tiszteletben tartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, többek között a célhoz 

kötöttség elvét; felkéri az ügynökséget, hogy fordítson nagyobb figyelmet munkájának 

ismertetésére online platformokon keresztül. 
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