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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet („Europol“ või „amet“) toetab 
liikmesriike olulisel määral kriminaaluurimise läbiviimisel;

2. tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnistas Europoli 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja 
korrektseteks ning leidis, et ameti finantsseisundist on 31. detsembri 2018. aasta seisuga 
antud õiglane pilt; rõhutab, et ameti eelarve suurenes 118 miljonilt eurolt 137 miljonile 
eurole (+ 16 %) ja töötajate arv kasvas 804-lt 826-le (+ 2,7 %); 

3. märgib, et Europoli toetatud operatsioonide arv kasvas 1496-lt 2017. aastal 1748-le 
2018. aastal (+ 16,8 %), Europoli rahastatud operatiivkoosolekute arv suurenes 403-lt 
2017. aastal 427-le 2018. aastal (5,9 %) ja Europoli toetatud ühiste uurimisrühmade arv 
kasvas 64-lt 2017. aastal 93-le 2018. aastal (+ 45 %), kusjuures 27 neist vajasid 
kooskõlastamist rohkem kui 20 riigi vahel;1

4. peab kahetsusväärseks kontrollikoja tuvastatud puudusi lepingute haldamises ja 
eelkontrollides, mis tulenevad lähetustega seotud teenuste osutamiseks sõlmitud 
raamlepingu eeskirjadevastasest pikendamisest ja muutmisest pärast lepingu lõppemist; 
märgib, et muudatusega kehtestati uued hinnakriteeriumid, mida esialgne 
hankemenetlus ei hõlma, ja et lepinguga seotud eeskirjadevastased maksed ulatusid 
2018. aastal 22 188 euroni; võtab teadmiseks Europoli vastuväite kontrollikoja 
hinnangule lepingute haldamise ja eelkontrolli ning ameti nõuetekohase hoolsuse ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohustuse täitmise kohta, kuid rõhutab, et selliseid 
eiramisi tuleks tulevikus vältida; nõuab tungivalt, et amet järgiks paremini 
finantsmäärust, et tugevdada asutusesisest finantsjuhtimise kontrolli; 

5. peab tervitatavaks, et amet on välja töötanud tegevuskava meetmete võtmiseks 
parandamist vajavates valdkondades, millele juhiti tähelepanu komisjoni siseauditi 
talituse välja antud aruandes „Personalijuhtimine ja eetika EUROPOLis“; palub ametil 
anda kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile aru tuvastatud probleemidest 
ja vastavatest järelmeetmetest;

6. märgib, et kontrollikoda täheldas, et ametitel on tekkinud tava palgata IT-konsultandi 
ülesannete täitmiseks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et sõltuvus koosseisuvälistest 
töötajatest selles olulises valdkonnas tuleb kõrvaldada; innustab ametit järgima 
kontrollikoja ainsat veel täitmata soovitust ja avaldama oma vabade ametikohtade teated 
Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil;

7. palub ametil keelepoliitika läbi vaadata ja eelarvepädevatel institutsioonidel eraldada 
piisavad rahalised vahendid, et võimaldada Europoli ametlike aruannete tõlkimist 
kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, arvestades ameti töö tähtsust Euroopa kodanikele 
ning asjaolu, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm, kuhu kuuluvad liikmesriikide 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf



PE643.086v01-00 4/4 PA\1192099ET.docx

ET

parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmed kõikidest liikmesriikidest, peab saama 
oma tööd korralikult teha. 


