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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego („Trybunału”), w 

których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe Europolu rzetelnie przedstawia 

jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. i że jego transakcje są legalne i 

prawidłowe; 

2. z zadowoleniem przyjmuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu wynoszący 99,8% w 

odniesieniu do środków na zobowiązania oraz 89% w odniesieniu do środków na 

płatności; zwraca jednak uwagę, że w przypadku wydatków administracyjnych 

przeniesienia środków na zaciągnięte zobowiązania osiągnęły poziom 41%; podkreśla, jak 

ważne jest przestrzeganie zasady jednoroczności budżetu; przypomina, że zasada 

jednoroczności jest jedną z trzech podstawowych zasad księgowości;  z zadowoleniem 

przyjmuje zobowiązanie Europolu do kontynuowania wysiłków na rzecz skutecznego i 

zgodnego z przepisami wykonania budżetu; 

3. z zaniepokojeniem przyjmuje fakt, że Urząd korzysta z kontrowersyjnej prywatnej bazy 

danych WorldCheck, która często łączy osoby fizyczne i organizacje z terroryzmem 

jedynie na podstawie zasobów publicznych, co nie gwarantuje odpowiedniego śledztwa, 

przejrzystości ani skutecznych środków odwoławczych; wzywa Urząd do wyjaśnienia 

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych sposobu 

wykorzystywania tej prywatnej bazy danych w jego pracy, aby ocenić zasadność 

przeznaczania środków publicznych na zakup licencji umożliwiających korzystanie z 

WorldCheck; 

4. z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez Urząd skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania z działalności za rok 2015 i zaleca w związku z tym, aby Urząd 

opublikował również sprawozdanie Trybunału; z zadowoleniem przyjmuje publikację 

przepisów dotyczących zgłaszania przypadków naruszeń i odnotowuje zobowiązanie 

Urzędu do uzupełnienia istniejących przepisów o dodatkowe ustalenia; podkreśla, że 

przejrzystość jest kluczem do utrzymania zaufania obywateli do Unii i instytucji unijnych; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd w sposób skuteczny i wydajny udostępnia 

produkty i usługi, jakich oczekują właściwe organy egzekwowania prawa w państwach 

członkowskich i partnerzy prowadzący z nim współpracę; zauważa, że przy pomocy 

aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) przetworzono ponad 732 tys. 

wiadomości o znaczeniu operacyjnym, że w związku z tym wszczęto prawie 40 tys. 

spraw, że w ramach systemu informacyjnego Europolu dokonano ponad 633 tys. operacji 

przeszukiwania oraz że Europol udzielił wsparcia 812 operacjom, opracował ponad cztery 

tysiące sprawozdań operacyjnych i koordynował 98 wspólnych działań; 

6. zwraca uwagę, że członkowie dyrekcji Urzędu opublikowali „deklaracje o braku konfliktu 

interesów”; apeluje jednak do Urzędu o opublikowanie również „deklaracji interesów”, co 

stronie trzeciej umożliwi ocenę, czy konflikt interesów nie występuje; zwraca uwagę, że 

członkowie zarządu nie opublikowali deklaracji o braku konfliktu interesów, z 
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zadowoleniem przyjmuje jednak nowe rozporządzenie w sprawie Europolu, które ma 

wejść w życie w dniu 1 maja 2017 r. i zawiera nowe przepisy dotyczące zapobiegania 

konfliktom interesów i zarządzania nimi; 

7. podkreśla, że w odpowiedzi na ataki terrorystyczne i kryzys migracyjny, a także w 

związku z programem działań Komisji w zakresie bezpieczeństwa i migracji wzmocniono 

mandat Urzędu, a także zwiększono jego budżet oraz liczbę jego pracowników; wyraża 

zadowolenie, że Europol z powodzeniem powołał do życia unijną jednostkę ds. zgłaszania 

podejrzanych treści w internecie, Europejskie Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów i 

Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu; zachęca Urząd do skoncentrowania się 

na rozwoju tych trzech nowych instrumentów; 

8. zachęca Urząd do usprawnienia procesów dotyczących plików analitycznych oraz 

ustanowienia nowego systemu analitycznego Europolu, a także do przeznaczenia 

niezbędnych zasobów na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, 

ochrony prywatności i ochrony danych; 

9. zachęca Urząd do nieustawania w wysiłkach na rzecz poprawy wymiany informacji wśród 

swoich partnerów oraz zacieśnienia współpracy z państwami członkowskimi, krajowymi 

organami egzekwowania prawa i Eurojustem z myślą o przeciwdziałaniu terroryzmowi, 

przy pełnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności, w tym 

zasady celowości; wzywa Urząd do zwrócenia większej uwagi na prezentację swojej 

pracy za pomocą platform online. 
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