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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.

is ingenomen met het oordeel van de Rekenkamer dat de jaarrekeningen van Europol
een getrouw beeld geven van zijn financiële situatie per 31 december 2017, en dat de
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2.

wijst erop dat in reactie op de uitdagingen in verband met migratie de begroting van
Europol is verhoogd en zijn personeelsbestand is uitgebreid; merkt op dat de begroting
van Europol in 2017 is gestegen van 104 naar 118 miljoen euro en dat het
personeelsbestand is gestegen van 737 naar 834 fte's; is, gelet op de toename van
activiteiten van Europol, ingenomen met het feit dat de Rekenkamer geen opmerkingen
heeft gemaakt over de uitvoering van de begroting 2017 door Europol; is tevens
ingenomen met het feit dat alle aanbevelingen van de Rekenkamer met betrekking tot
eerdere jaren als afgesloten zijn aangemerkt; wijst er met name op dat de Rekenkamer
sinds 2017 geen melding meer maakt van buitensporige overdrachten van vastgelegde
kredieten voor titel II (administratieve uitgaven) van het voorliggende begrotingsjaar
(2016) naar het onderzochte begrotingsjaar (2017);

3.

verzoekt Europol om meer informatie te verstrekken over de taken en gevolgen voor de
begroting van de eenheid voor de melding van internetuitingen (EU-IRU), die niet
uitdrukkelijk in de begroting is opgenomen, maar wel deel uitmaakt van het Europees
Centrum voor terrorismebestrijding (ECTC); herinnert eraan dat in artikel 4, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad1 wordt verwezen
naar het melden van terrorismegerelateerde internetcontent bij aanbieders van
onlinediensten, terwijl Europol in nauwe samenwerking met de sector onderzoeken van
bevoegde autoriteiten ondersteunt; vraagt specifiek om informatie over de verdere
follow-up van vastgestelde en gemelde gevallen van terroristische internetcontent, ook
op verzoek van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten;

4.

wijst op het belang en de meerwaarde van Europol bij de bestrijding van georganiseerde
criminaliteit in Europa en wijst met name op de rol van Europol in het kader van de
financiering van gezamenlijke onderzoeksteams; is in dit verband ingenomen met het
feit dat Europol en Eurojust recentelijk een memorandum van overeenstemming hebben
gesloten2 waarin criteria en voorwaarden zijn neergelegd voor de financiële
ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksteams door de beide agentschappen;

5.

wijst erop dat Europol erin is geslaagd al zijn vacatures in te vullen; betreurt dat
Europol alleen vacatures publiceert op zijn eigen website en op sociale media, maar niet
op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO); beseft dat de

1

Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot
vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).
2
Memorandum van overeenstemming tussen Europol en Eurojust inzake de gezamenlijke vaststelling van regels
en voorwaarden voor de toekenning van financiële steun voor activiteiten van gezamenlijke onderzoeksteams,
ondertekend op 1 juni 2018.
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werktaal binnen Europol Engels is; begrijpt het dat Europol bezorgd is over extra
vertaalkosten; wijst erop dat publicatie van vacatures op de website van EPSO nuttig en
relevant zou zijn, omdat daarmee de transparantie en publiciteit gediend worden, en
burgers van de Unie in staat worden gesteld om kennis te nemen van alle vacatures van
de verschillende instellingen en agentschappen van de Unie; verzoekt Europol daarom
zijn vacatures ook op de website van EPSO te publiceren; verzoekt de Europese
Commissie maatregelen te overwegen om de financiële lasten voor de agentschappen in
verband met de vertaling van vacatures te verlichten, onder meer door een adhockaderovereenkomst te sluiten met het Vertaalbureau voor de organen van de
Europese Unie (CdT);
6.

is ingenomen met de toezegging van Europol om gevolg te geven aan de drie
aanbevelingen die de dienst Interne audit van de Commissie heeft geformuleerd in zijn
controleverslag 2017 over aanbestedingen bij de Europese politiedienst.
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