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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri (“il-Qorti”) li l-kontijiet annwali tal-Europol 

(l-Aġenzija) jippreżentaw b'mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja tal-Aġenzija fil-

31 ta' Diċembru 2015 u li t-tranżazzjonijiet tagħha huma legali u regolari; 

2. Jilqa' r-rata għolja ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 99,8 % għall-approprjazzjonijiet ta' 

impenn u ta' 89 % għall-approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota, madankollu, li r-riporti 

tal-approprjazzjonijiet impenjati laħqu l-41 % għan-nefqa amministrattiva; jenfasizza l-

importanza tar-rispett tal-prinċipju tal-annwalità tal-baġit; ifakkar li l-prinċipju tal-

annwalità hu wieħed mit-tliet prinċipji kontabilistiċi bażiċi;  jilqa' l-impenn tal-Aġenzija 

biex tkompli l-isforzi tagħha biex tiżgura implimentazzjoni effiċjenti u konformi tal-baġit; 

3. Jinnota bi tħassib il-fatt li l-Aġenzija qed tuża l-bażi tad-data privata kontroversjali 

WorldCheck, li spiss tikkollega lil individwi u organizzazzjonijiet mat-terroriżmu abbażi 

ta' riżorsi pubbliċi biss, mingħajr ebda investigazzjoni xierqa, trasparenza jew mezz 

effikaċi ta' rimedju; jistieden lill-Aġenzija tispjega lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern il-mod kif hija tuża din il-bażi tad-data privata fil-ħidma tagħha sabiex 

tivvaluta r-rilevanza tal-użu ta' fondi pubbliċi għall-akkwist ta' liċenzji għal WorldCheck; 

4. Jilqa' l-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat tal-Aġenzija għall-

2015 u jirrakkomanda, f'dan ir-rigward, li l-Aġenzija tippubblika wkoll ir-rapport tal-

Qorti; jilqa' l-pubblikazzjoni ta' regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u jinnota l-

impenn tal-Aġenzija li tikkomplementa r-regoli eżistenti b'arranġamenti addizzjonali; 

itenni li t-trasparenza hija kwistjoni kruċjali biex titħares il-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni 

fl-Unjoni u fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

5. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija b'mod effikaċi u effiċjenti qed tipprovdi l-prodotti u s-servizzi 

mistennija mill-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u s-sħab ta' 

kooperazzjoni; jirrikonoxxi li 'l fuq minn 732 000 messaġġ operazzjonali ġew ipproċessati 

permezz tal-Applikazzjoni ta' Netwerk għall-Iskambju Sikur ta' Informazzjoni (SIENA) u 

li kważi 40 000 kawża konness ġew mibdija, li s-Sistema ta' Informazzjoni tal-Europol 

(EIS) ipproċessat 'il fuq minn 633 000 riċerka, li l-Aġenzija appoġġjat 812-il operazzjoni, 

ipproduċiet aktar minn 4 000 rapport operazzjonali u kkoordinat 98 azzjoni konġunta; 

6. Jinnota li l-membri tad-Direttorat tal-Aġenzija ppubblikaw "dikjarazzjonijiet ta' nuqqas ta' 

kunflitt ta' interess"; jistieden, madankollu, lill-Aġenzija tippubblika wkoll 

"dikjarazzjonijiet ta' interess" sabiex parti terza tkun tista' tivvaluta n-nuqqas ta' kunflitt ta' 

interess; jinnota li l-membri tal-bord ta' amministrazzjoni ma ppubblikawx id-

dikjarazzjonijiet ta' interess tagħhom, iżda jilqa' r-Regolament ġejjieni l-ġdid dwar l-

Europol li hu mistenni jidħol fis-seħħ nhar l-1 ta' Mejju 2017, b'dispożizzjonijiet ġodda 

dwar regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess; 

7. Jenfasizza l-fatt li, bi tweġiba għall-attakki terroristiċi u l-kriżi tal-migrazzjoni u fid-dawl 

tal-Aġenda tal-Kummissjoni fil-qasam tas-Sigurtà u l-Migrazzjoni, il-mandat u l-persunal 
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tal-Aġenzija ġew imsaħħa u l-baġit tagħha żdied; jilqa' l-isforzi b'suċċess tal-Aġenzija fit-

twaqqif tal-Unità tal-UE ta' Indikazzjoni ta' Kontenut fuq l-Internet, iċ-Ċentru Ewropew 

kontra l-Faċilitazzjoni ta' Dħul Klandestin ta' Migranti (EMSC) u ċ-Ċentru Ewropew 

għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (ECTC); jinkoraġġixxi lill-Aġenzija tiffoka fuq l-

iżvilupp ta' dawn it-tliet strumenti l-ġodda; 

8. Jinkoraġġixxi lill-Aġenzija tissemplifika l-proċessi rigward il-Fajls ta' Ħidma Analitika u 

l-istabbiliment tas-Sistema ta' Analiżi ġdida tal-Europol, kif ukoll tiddedika r-riżorsi 

meħtieġa biex tiżgura livell għoli ta' sigurtà tad-data, privatezza u protezzjoni tad-data; 

9. Jinkoraġġixxi lill-Aġenzija tkompli ttejjeb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni fost sħabha, 

kif ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-infurzar tal-liġi nazzjonali u l-Eurojust 

għall-finijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ ir-regoli tal-

protezzjoni tad-data u l-privatezza, inkluż il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop; jistieden 

lill-Aġenzija tagħti aktar attenzjoni lill-preżentazzjoni ta' ħidmitha permezz ta' pjattaformi 

fuq l-internet. 
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