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SUGGESTIES
De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op
te nemen:
1. is tevreden met de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekeningen van Europol (het
agentschap) een correcte weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december
2015, en dat zijn transacties wettig en regelmatig zijn;
2. is ingenomen met het hoge uitvoeringspercentage van de begroting, met 99,8 % voor de
vastleggingskredieten en 89 % voor de betalingskredieten; merkt evenwel op dat de
overdrachten van vastleggingskredieten 41 % bedroegen voor huishoudelijke uitgaven;
benadrukt het feit dat het belangrijk is het beginsel van de jaarperiodiciteit van de
begroting te eerbiedigen; herinnert eraan dat het beginsel van jaarperiodiciteit een van de
drie fundamentele boekhoudkundige beginselen is; is tevreden met het feit dat het
agentschap zich heeft verplicht tot het voortzetten van zijn inspanningen voor een
efficiënte begrotingsuitvoering die voldoet aan de voorschriften;
3. neemt er met zorg kennis van dat het agentschap gebruik maakt van de controversiële
private databank WorldCheck, waarin individuen en organisaties vaak in verband worden
gebracht met terrorisme uitsluitend op basis van openbare bronnen, zonder dat hierbij
sprake is van deugdelijk onderzoek, transparantie of effectieve mogelijkheden om in
beroep te gaan; verzoekt het agenstchap aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie
en binnenlandse zaken uit te leggen op welke wijze het bij zijn werkzaamheden gebruik
maakt van deze private databank, zodat zij kan beoordelen of het relevant is dat publieke
middelen worden gebruikt om licenties voor WorldCheck te verwerven;
4. is ingenomen met de publicatie van het geconsolideerde jaarlijks activiteitenverslag van
het agentschap voor 2015 en adviseert het agentschap in dit verband ook het verslag van
de Rekenkamer te publiceren; is verheugd over de publicatie van de regels inzake
klokkenluider en wijst op de toezegging van het agenstchap om de bestaande regels aan te
vullen met aanvullende regelingen; wijst er nogmaals op dat transparantie van groot
belang is om het vertrouwen van de burgers van de Unie in de Unie en haar instellingen te
behouden;
5. is verheugd over het feit dat het agentschap effectief en op efficiënte wijze de producten
en diensten levert die door de bevoegde wetshandhaving van de lidstaten en de
samenwerkingspartners worden verwacht; neemt kennis van het feit dat meer dan 732 000
operationele berichten zijn verwerkt via de Secure Information Exchange Network
Application (SIENA) en dat bijna 40 000 hieraan gekoppelde zaken zijn geïnitieerd, dat
het Europol Information System (EIS) meer dan 633 000 opzoekingen heeft verwerkt en
dat het agentschap 812 operaties heeft ondersteund, meer dan 4 000 operationele
verslagen heeft geproduceerd en 98 gezamenlijke acties heeft gecoördineerd;
6. merkt op dat de leden van de directie van het agentschap de verklaringen inzake de
afwezigheid van belangenconflicten hebben gepubliceerd; verzoekt het agentschap
evenwel belangenverklaringen te publiceren, zodat een derde de afwezigheid van een
belangenconflict kan beoordelen; wijst erop dat de leden van de raad van bestuur geen
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belangenverklaringen hebben gepubliceerd, maar verwelkomt de op handen zijnde nieuwe
Europol-verordening die naar verwachting op 1 mei 2017 in werking zal treden en die
nieuwe bepalingen bevat inzake regels om belangenconflicten te voorkomen en te
beheren;
7. wijst erop dat, als reactie op de terroristische aanvallen en de migratiecrisis en in het licht
van de Commissieagenda inzake veiligheid en migratie, het mandaat van het agentschap is
versterkt, zijn begroting verhoogd en zijn personeelsbestand uitgebreid; is tevreden met de
succesvolle inspanningen van het agentschap voor de oprichting van de EU-eenheid voor
de melding van internetuitingen, het Europees Centrum tegen migrantensmokkel (EMSC)
en het Europees Centrum voor terrorismebestrijding (ECTC); spoort het agentschap aan
zich op de ontwikkeling van deze drie nieuwe instrumenten te concentreren;
8. spoort het agentschap aan de procedures met betrekking tot de analysebestanden en de
totstandbrenging van het nieuwe analysesysteem van Europol te stroomlijnen en hiervoor
de nodige middelen uit te trekken, teneinde een hoog niveau van gegevensbeveiliging,
privacy en gegevensbescherming te waarborgen;
9. moedigt het agentschap aan voort te gaan met het verbeteren van de informatiedeling met
zijn partners, alsook met de samenwerking met de lidstaten, nationale
rechtshandhavingsinstanties en Eurojust, in het kader van terrorismebestrijding, en daarbij
de gegevensbeschermings- en privacyregels, met inbegrip van het doelbindingsbeginsel,
volledig te eerbiedigen. roept het agentschap op meer aandacht te besteden aan het
uitdragen van zijn werkzaamheden via online-platformen;

PE594.196v02-00

NL

4/5

AD\1117071NL.docx

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE
Datum goedkeuring

9.2.2017

Uitslag eindstemming

+:
–:
0:

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de
Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie
Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar
Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin,
Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter
Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav
Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian
Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef
Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste
plaatsvervangers

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen,
Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

AD\1117071NL.docx

38
1
4

5/5

PE594.196v02-00

NL

