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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že přehled Europolu za období 2016–2017 byl na 

jeho internetových stránkách zveřejněn teprve dne 23. ledna 2018, tedy pět dní po 

uplynutí lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě; vyzývá Europol, 

aby v budoucnu své každoroční přehledy zveřejňoval včas pro potřeby postupu 

udělování absolutoria, a orgánu, který je k udělení absolutoria příslušný, tak umožnil, 

aby svou práci vykonával plně informovaným způsobem; 

2. vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Europolu věrně zobrazuje jeho 

finanční situaci k 31. prosinci 2016 a že jeho operace jsou legální a správné; 

3. bere na vědomí relativně vysokou míru přenosu prostředků na závazky v hlavě II 

(správní výdaje), která činila 3 500 000 EUR, tj. 39 %; bere na vědomí skutečnost, že 

tato situace je způsobena povahou administrativního uspořádání mezi Europolem a jeho 

hostitelským státem v oblasti stavebních prací; konstatuje, že Europol obdržel v roce 

2016 grant mimořádné pomoci z Fondu pro vnitřní bezpečnost ve výši 1 500 000 EUR, 

který byl určen na umístění odborníků (vyslaných příslušníků) do hotspotů, aby 

prováděli sekundární bezpečnostní kontroly, a že příslušné výdaje byly podrobeny 

auditu a vyhodnoceny jako způsobilé v souladu s grantovou dohodou; 

4. bere na vědomí, že v roce 2016 byl počet zaměstnanců Europolu zvýšen o 12 % 

a rozpočet o 8,3 % v návaznosti na rozhodnutí pověřit tento úřad novými úkoly; vítá 

vysokou míru plnění prostředků na závazky (99,8 %) a prostředků na platby (91,0 %); 

5. konstatuje, že poptávka členských států po službách Europolu neustále narůstá; 

vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že omezené zdroje IKT, které jsou 

k dispozici, vedly k přehodnocení priorit, pokud jde o vývojové činnosti týkající se 

hlavních systémů, a ke zpoždění projektů a jejich důsledkem bylo rovněž zkoumání 

možností dalšího využívání outsourcingu a nárůst rizika, které z něj vyplývá; 

6. vítá kroky, které Europol podnikl, aby včas vyřešil jediné kritické doporučení a většinu 

z 26 velmi důležitých doporučení obsažených ve zprávách o vnitřních auditech, které se 

zaměřily na operační podporu poskytovanou Evropským centrem pro boj proti 

kyberkriminalitě členským státům a na uplatňování standardů vnitřní kontroly 

Europolem; doporučuje, aby byly při jejich řešení stanoveny priority; vyzývá Europol, 

aby přijal nezbytná opatření k vyřešení zbývajících pěti doporučení; vítá skutečnost, že 

Europol přijal a provádí strategii pro boj proti podvodům na období 2017–2018; 

7. zdůrazňuje, že nový právní rámec Europolu mu umožňuje přijmout další opatření, 

pokud jde o poskytování specifických informací o jeho činnosti orgánu příslušnému 

k udělení absolutoria, a to včetně informací o citlivých provozních záležitostech, neboť 

zavádí flexibilnější a modernější systém pro správu údajů; vítá skutečnost, že Europol 

své zaměstnance aktivně informoval o tzv. etickém balíčku obsahujícím aktualizované 

znění kodexu chování Europolu a pokyny pro všechny zaměstnance ohledně přijímání 

darů, řešení střetů zájmů a ustanovení o whistleblowingu, jež poskytují další záruky pro 
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jeho činnost; konstatuje, že pravidla pro whistleblowing mají zaměstnanci Europolu 

k dispozici na jeho intranetových stánkách; bere na vědomí, že správní rada Europolu 

přijala pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů u svých členů; vítá skutečnost, že 

bylo nedávno dokončeno zveřejňování prohlášení o zájmech členů správní rady 

Europolu na jeho internetových stránkách;  

8. vítá zveřejnění konsolidované výroční zprávy Europolu o činnosti za rok 2016; 

vyjadřuje však politování nad tím, že Europol navzdory předchozím doporučením stále 

nezveřejnil zprávu Účetního dvora; znovu upozorňuje na význam transparentnosti pro 

udržení důvěry občanů v Unii a její instituce. 
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