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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje důležitou úlohu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (dále jen „Europol“ nebo „agentura“), která členským státům 
poskytuje pomoc při vyšetřování trestných činů;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka Europolu za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury 
ke dni 31. prosince 2018; poukazuje na to, že se rozpočet i počet zaměstnanců agentury 
zvýšily, a sice ze 118 na 137 milionů EUR (+16 %) a z 804 na 826 zaměstnanců (+2,7 
%); 

3. konstatuje, že počet operací podporovaných Europolem vzrostl z 1 496 v roce 2017 na 1 
748 v roce 2018 (+16,8 %), počet operativních schůzí financovaných Europolem vzrostl 
ze 403 v roce 2017 na 427 v roce 2018 (5,9 %) a že se počet společných vyšetřovacích 
týmů podporovaných Europolem zvýšil z 64 v roce 2017 na 93 v roce 2018 (+ 45 %), 
přičemž v souvislosti s 27 těmito týmy bylo třeba koordinace ve více než 20 zemích;1

4. vyjadřuje politování nad nedostatky, které Účetní dvůr zjistil v řízení smluv 
a kontrolách ex ante v souvislosti s tím, že agentura poté, co vypršela platnost rámcové 
smlouvy na poskytování cestovních služeb, tuto smlouvu nestandardně prodloužila 
a změnila; konstatuje, že dodatek smlouvy zavedl nové aspekty týkající se cen, které 
nebyly součástí původního zadávacího řízení, a že neregulérní platby související s touto 
smlouvou dosáhly v roce 2018 částky 22 188 EUR; bere na vědomí námitku Europolu 
vůči zjištění Účetního dvora ve věci řízení smluv a kontrol ex ante a dodržování zásad 
náležité péče a řádného finančního řízení v agentuře, avšak zdůrazňuje, že je třeba, aby 
se takovýmto nesrovnalostem v budoucnosti zamezilo; naléhavě agenturu žádá, aby lépe 
dodržovala finanční nařízení a patřičně v této souvislosti posílila své vnitřní kontroly 
finančního řízení; 

5. vítá, že agentura připravuje akční plán, který se bude zabývat oblastmi, které je třeba 
zlepšit a byly uvedeny ve zprávě útvaru interního auditu Komise „Řízení lidských 
zdrojů a etika v agentuře Europol“; žádá agenturu, aby podala o uvedených problémech 
a příslušných následných opatřeních výboru LIBE zprávu;

6. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil u všech agentur trend využívání externích pracovníků 
pro poradenské služby v oblasti IT; žádá, aby byla závislost na externích 
poskytovatelích v této důležité oblasti řešena; vybízí agenturu, aby provedla jedno 
dosud nerealizované doporučení Účetního dvora, konkrétně, aby zveřejňovala svá volná 
místa na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO);

7. žádá agenturu, aby revidovala svou jazykovou politiku, a vyzývá rozpočtový orgán, aby 
poskytl dostatečné finanční zdroje na překlad oficiálních zpráv Europolu do všech 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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úředních jazyků Unie, a to s ohledem na význam, který má práce této agentury pro 
evropské občany, a s ohledem na to, aby se členům skupiny pro společnou parlamentní 
kontrolu, která je složená z poslanců vnitrostátních parlamentů a Evropského 
parlamentu ze všech členských států, umožnilo řádně vykonávat svou činnost. 


