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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja zaključke Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Europola (v 

nadaljevanju: urad) pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 

31. decembra 2015 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne; 

2. pozdravlja visoko stopnjo izvrševanja proračuna, ki je znašala 99,8 % za obveznosti in 

89 % za plačila; ugotavlja pa, da so prenosi sredstev, za katera so bile že prevzete 

obveznosti, v naslednje leto pri upravnih odhodkih dosegli 41 %; poudarja, da je treba 

spoštovati načelo enoletnosti proračuna; opozarja, da je načelo enoletnosti eno od treh 

temeljnih računovodskih načel; pozdravlja zavezo urada, da si bo tudi v prihodnje 

prizadeval za učinkovito in skladno izvrševanje proračuna; 

3. je zaskrbljen, ker je urad uporabljal sporno zasebno podatkovno zbirko WorldCheck, v 

kateri so posamezniki in organizacije pogosto povezani s terorizmom samo na osnovi 

javnih virov, brez ustrezne preiskave, preglednosti in učinkovitih sredstev za popravo 

krivic; poziva urad, naj Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve pojasni, kako je to zasebno podatkovno zbirko uporabljal pri delu, da bo mogoče 

oceniti koristnost uporabe javnih sredstev za nakup licenc za WorldCheck; 

4. odobrava objavo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih urada za leto 2015 in 

mu v zvezi s tem priporoča, naj objavi še poročilo Računskega sodišča; pozdravlja 

objavo pravilnika o prijavljanju nepravilnosti in je seznanjen z zavezanostjo urada, da 

bo obstoječa pravila dopolnil; znova poudarja, da je preglednost ključna za ohranjanje 

zaupanja državljanov v Unijo in njene institucije; 

5. pozdravlja dejstvo, da urad uspešno in učinkovito zagotavlja proizvode in storitve, ki jih 

pričakujejo pristojni organi kazenskega pregona v državah članicah in partnerji, s 

katerimi sodeluje; priznava, da je omrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij 

SIENA obdelala 732.000 operativnih sporočil in da je bilo v zvezi s tem sproženih 

skoraj 40.000 zadev, da je informacijski sistem Europola (EIS) opravil več kot 

633.000 iskanj ter da je urad pomagal pri 812 operacijah, pripravil več kot 

4000 operativnih poročil in usklajeval 98 skupnih ukrepov; 

6. je seznanjen, da so direktorji urada podpisali izjave o neobstoju navzkrižja interesov; 

Vendar poziva urad, naj objavi tudi izjave o interesih, da bodo tretje strani imele dostop 

do neobstoja navzkrižja interesov; ugotavlja, da člani upravnega odbora svojih izjav o 

interesih niso objavili, vendar pozdravlja novo uredbo o Europolu, ki naj bi začela 

veljati 1. maja 2017, z novimi določbami o preprečevanju in upravljanju navzkrižij 

interesov; 

7. poudarja dejstvo, da je bil zaradi terorističnih napadov, migracijske krize in programa 

Komisije za varnost in migracije mandat urada razširjen, njegov proračun povečan in da 

je dobil kadrovske okrepitve; pozdravlja uspešno delo urada pri ustanovitvi enote za 

prijavljanje internetnih vsebin, Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov 

(EMSC) in Evropskega centra za boj proti terorizmu (ECTC); spodbuja ga, naj se 
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osredotoči na razvoj teh treh novih instrumentov; 

8. spodbuja urad, naj poenostavi postopke v zvezi z analitičnimi delovnimi datotekami in 

uvedbo novega analitičnega sistema ter zagotovi potrebne vire za visoko raven varnosti, 

zasebnosti in varstva podatkov; 

9. spodbuja urad, naj si še naprej prizadeva za boljšo izmenjavo informacij med partnerji 

ter za sodelovanje z državami članicami, nacionalnimi organi kazenskega pregona in 

Eurojustom za namene boja proti terorizmu, pri tem pa povsem spoštuje pravila o 

varstvu podatkov in zasebnosti, vključno z načelom omejitve namena; poziva ga, naj 

posveti večjo pozornost predstavitvi svojega dela prek spletnih platform. 
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