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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. betreurt het dat de Europol-evaluatie 2016-2017 pas op 23 januari 2018 op de website 

van Europol gepubliceerd is, vijf dagen na het verstrijken van de termijn voor de 

indiening van amendementen op dit verslag; verzoekt Europol haar jaarlijkse evaluaties 

tijdig te publiceren voor toekomstige kwijtingsprocedures, om de kwijtingsautoriteit in 

staat te stellen zijn werkzaamheden volledig geïnformeerd uit te voeren; 

2. merkt op dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekening van Europol een getrouw 

beeld geeft van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2016, en dat 

zijn transacties wettig en regelmatig zijn; 

3. merkt op dat het relatief hoge niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel 

II (administratieve uitgaven) 3 500 000 EUR (39 %) bedroeg; is zich ervan bewust dat 

dit het gevolg is van de aard van de administratieve regeling tussen Europol en het 

gastland met betrekking tot bouwwerkzaamheden; merkt op dat Europol in 2016 een 

noodhulpsubsidie van 1 500 000 EUR uit het Fonds voor interne veiligheid heeft 

ontvangen voor de inzet van deskundigen (uitgezonden functionarissen) in de hotspots 

om secundaire veiligheidscontroles uit te voeren, waarvan de uitgaven zijn 

gecontroleerd en beoordeeld als subsidiabel overeenkomstig de subsidieovereenkomst; 

4. neemt kennis van de toename met 12 % van het personeel en 8,3 % van de begroting 

van Europol in 2016, na het besluit om Europol nieuwe taken toe te vertrouwen; is 

ingenomen met de hoge uitvoeringspercentages van de vastleggingskredieten (99,8 %) 

en betalingskredieten (91,0 %); 

5. erkent de steeds toenemende vraag van de lidstaten naar de diensten van Europol; 

betreurt in dit verband het feit dat de krapte aan beschikbare ICT-hulpmiddelen hebben 

geresulteerd in een herprioritering van de ontwikkelingsactiviteiten van kernsystemen, 

vertragingen bij projecten, en voorts hebben geleid tot een verkenning van verdere 

mogelijkheden tot uitbesteding met de daaraan verbonden verhoogde risico's; 

6. is ingenomen met de stappen die Europol heeft ondernomen om tijdig de enige kritieke 

aanbeveling en de meerderheid van de 26 zeer belangrijke aanbevelingen uit te voeren, 

die zijn vastgesteld in het kader van de interne controles van de operationele 

ondersteuning aan lidstaten door het Europees Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit, alsook van de tenuitvoerlegging van de interne controlenormen door 

Europol; beveelt aan prioriteit te geven aan de afhandeling daarvan; dringt er bij 

Europol op aan de nodige maatregelen te nemen om de resterende nog lopende vijf 

aanbevelingen af te handelen; is ingenomen met de goedkeuring en de uitvoering van de 

fraudebestrijdingsstrategie van Europol voor de periode 2017-2018; 

7. wijst erop dat het nieuwe wettelijk kader van Europol voorziet in aanvullende 

maatregelen om de kwijtingsautoriteit specifieke informatie over de werkzaamheden te 

doen toekomen, met inbegrip van gevoelige operationele aangelegenheden, door 

goedkeuring van een flexibeler en modern gegevensbeheersysteem; is ingenomen met 
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de proactieve communicatie aan zijn personeelsleden van het ethische pakket van 

Europol, dat bestond uit een bijgewerkte versie van de gedragscode van Europol, 

alsmede de richtsnoeren voor alle personeelsleden voor de behandeling van geschenken, 

voor het beheer van belangenconflicten en klokkenluidersregelingen, die in aanvullende 

waarborgen voorzien in verband met het functioneren van Europol; merkt op dat er op 

het intranet van Europol klokkenluidersregels beschikbaar zijn voor de personeelsleden 

van Europol; erkent de goedkeuring van de regels van de raad van bestuur van Europol 

inzake de preventie en het beheer van belangenconflicten van zijn leden; is ingenomen 

dat de publicatie van de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur van 

Europol op de website van Europol onlangs is afgerond;  

8. is ingenomen met de publicatie van het geconsolideerde jaarlijks activiteitenverslag van 

Europol van 2016; betreurt het evenwel dat, ondanks eerdere aanbevelingen, de 

publicatie door Europol van het verslag van de Europese Rekenkamer nog steeds niet is 

gebeurd; wijst nogmaals op het belang van transparantie voor het handhaven van het 

vertrouwen van de burgers in de Unie en haar instellingen; 
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