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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver den vigtige rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (i det følgende benævnt "Europol" eller "agenturet") 
spiller med hensyn til at bistå medlemsstaterne med strafferetlige efterforskninger;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund 
for Europols årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. 
december 2018; fremhæver, at agenturets budget og personale voksede fra 118 til 137 
mio. EUR (+16 %) og fra 804 til 826 medarbejdere (+2,7 %); 

3. bemærker, at antallet af operationer, som Europol støttede, steg fra 1496 i 2017 til 1748 
i 2018 (+16,8 %), at antallet af operationelle møder, der blev finansieret af Europol, steg 
fra 403 i 2017 til 427 i 2018 (5,9 %), og at antallet af fælles efterforskningshold, der 
blev støttet af Europol, steg fra 64 i 2017 til 93 i 2018 (+45 %), hvoraf 27 krævede 
koordinering mellem mere end 20 lande1;

4. beklager, at Revisionsretten fandt svagheder i forvaltningen af kontrakter samt i de 
forudgående kontroller i forbindelse med agenturets ulovlige forlængelse og ændring af 
en rammekontrakt om levering af forretningsrejseydelser efter dens udløb; bemærker, at 
ændringen indførte nye prisaspekter, som ikke var omfattet af den oprindelige offentlige 
udbudsprocedure, og at de uregelmæssige betalinger i forbindelse med kontrakten beløb 
sig til 22 188 EUR i 2018; noterer sig Europols indsigelse imod Revisionsrettens 
konklusion vedrørende kontraktforvaltningen og de forudgående kontroller og 
agenturets forpligtelse til at udvise rettidig omhu og forsvarlig økonomisk forvaltning, 
men understreger, at sådanne uregelmæssigheder bør undgås i fremtiden; opfordrer 
indtrængende agenturet til at overholde finansforordningen bedre med henblik på at 
styrke sin interne finanskontrol i overensstemmelse hermed; 

5. glæder sig over, at agenturet har udarbejdet en handlingsplan med henblik på at 
adressere de områder, hvor der er behov for forbedringer, som er identificeret i 
rapporten "Human Resources Management and Ethics in EUROPOL", der er udarbejdet 
af Kommissionens interne revisionstjeneste; anmoder agenturet om at rapportere tilbage 
til LIBE-udvalget om de problemstillinger, der er påpeget, og de dertil knyttede 
opfølgende foranstaltninger;

6. bemærker, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at 
bruge eksternt personale ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at der gøres noget ved 
denne afhængighed af ekstern rekruttering på dette vigtige område; tilskynder agenturet 
til at reagere på Revisionsrettens eneste udestående anbefaling, nemlig at offentliggøre 
sine stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted;

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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7. anmoder agenturet om at revidere sin sprogpolitik og opfordrer budgetmyndigheden til 
at stille tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-sprog i betragtning af betydningen af agenturets 
arbejde for EU-borgerne og det forhold, at Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol, 
der består af nationale og europæiske parlamentarikere fra alle medlemsstater, bør have 
mulighed for at udføre sit arbejde ordentligt.


