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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(Europol vagy ügynökség) fontos segítséget nyújt a tagállamoknak a bűnügyi 
nyomozások során;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az Europol 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak az ügynökség 
2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; kiemeli, hogy az ügynökség költségvetése 
118 millió EUR-ról 137 millió EUR-ra (+16 %), személyzete pedig 804 főről 826 főre 
nőtt (+2,7%); 

3. megállapítja, hogy az Europol által támogatott műveletek száma a 2017. évi 1496-ról 
2018-ban 1748-ra nőtt (+16,8%), az Europol által finanszírozott operatív ülések száma a 
2017. évi 403-ról 2018-ban 427-re nőtt (5,9%), és hogy az Europol által támogatott 
közös nyomozócsoportok száma a 2017. évi 64-ről 2018-ban 93-ra nőtt (+45%), és ezek 
közül 27 esetben több mint 20 ország közötti koordinációra volt szükség;1

4. sajnálatát fejezi ki a Számvevőszék azon megállapítása miatt, hogy hiányosságok 
tapasztalhatók a szerződéskezelés, valamint az előzetes ellenőrzések terén, amelyek 
ahhoz kapcsolódnak, hogy az ügynökség szabálytalanul hosszabbította meg és 
módosította a hivatali utazási szolgáltatások nyújtásáról szóló keretszerződést annak 
lejárta után; megjegyzi, hogy a módosítás olyan új ártényezőket vezetett be, amelyekre 
az eredeti közbeszerzési eljárás nem terjedt ki, és hogy a szerződéssel kapcsolatos 
szabálytalan kifizetések összege 2018-ban elérte a 22 188 EUR-t; tudomásul veszi, 
hogy az Europol ellenzi a Számvevőszék szerződéskezeléssel és előzetes 
ellenőrzésekkel kapcsolatos megállapítását, valamint azt, hogy elkötelezett a kellő 
gondosság és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás iránt, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az ilyen szabálytalanságokat a jövőben el kell kerülni; sürgeti az 
ügynökséget, hogy jobban tartsa tiszteletben a költségvetési rendeletet, hogy annak 
megfelelően megerősítse a pénzgazdálkodásra vonatkozó belső ellenőrzéseit; 

5. üdvözli, hogy az ügynökség cselekvési tervet dolgozott ki a Bizottság Belső Ellenőrzési 
Szolgálata által kiadott, „Emberierőforrás-gazdálkodás és etika az Europolnál” című 
jelentésben azonosított, fejlesztésre szoruló területek kezelésére; felkéri az ügynökséget, 
hogy számoljon be a LIBE bizottságnak az azonosított problémákról és a megfelelő 
nyomonkövetési intézkedésekről;

6. megjegyzi, hogy a Számvevőszék horizontális tendenciát állapított meg az ügynökségek 
körében az informatikai tanácsadói szerepekben foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen; arra ösztönzi az ügynökséget, hogy tegyen eleget a 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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Számvevőszék egyetlen függőben lévő ajánlásának, és tegye közzé álláshirdetéseit az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) webhelyén;

7. kéri az ügynökséget, hogy vizsgálja felül nyelvpolitikáját, és felhívja a költségvetési 
hatóságot, hogy biztosítson elegendő pénzügyi forrást az Europol hivatalos 
jelentéseinek az Unió valamennyi hivatalos nyelvére történő lefordításához, tekintettel 
az Europol munkájának fontosságára az európai polgárok számára, valamint arra, hogy 
a valamennyi tagállam nemzeti és európai parlamenti képviselőiből álló közös 
parlamenti ellenőrző csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelően végezze 
munkáját.


