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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. benadrukt de belangrijke rol van het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (“Europol” of “het Agentschap”) bij 
het bijstaan van de lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van Europol voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van Europol op 
31 december 2018 correct is weergegeven; wijst erop dat de begroting en het aantal 
personeelsleden van het Agentschap respectievelijk van 118 tot 137 miljoen EUR 
(+ 16 %) en van 804 tot 826 miljoen EUR (+ 2,7 %) zijn gestegen; 

3. merkt op dat het aantal operaties dat door Europol werd ondersteund, van 1496 in 2017 
tot 1748 in 2018 (+ 16,8 %) is gestegen, dat de door Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen zijn toegenomen van 403 in 2017 tot 427 in 2018 (5,9 %) en dat de door 
Europol ondersteunde gezamenlijke onderzoeksteams zijn toegenomen van 64 in 2017 
tot 93 in 2018 (+ 45 %), waarbij 27 van deze operaties coördinatie tussen meer dan 
20 landen vereisten;1

4. betreurt het dat de Rekenkamer tekortkomingen heeft vastgesteld in het contractbeheer 
en de controles vooraf in verband met de onregelmatige verlenging en wijziging door 
het Agentschap van een raamcontract voor de verlening van diensten op het gebied van 
zakenreizen na het verstrijken ervan; merkt op dat bij de wijziging nieuwe prijsaspecten 
zijn geïntroduceerd die niet onder de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure vielen en 
dat de onregelmatige betalingen in verband met het contract in 2018 22 188 EUR 
bedroegen; neemt kennis van het bezwaar van Europol tegen de bevinding van de 
Rekenkamer met betrekking tot contractbeheer en controles vooraf en zijn streven naar 
passende zorgvuldigheid en goed financieel beheer, maar benadrukt dat dergelijke 
onregelmatigheden in de toekomst moeten worden voorkomen; dringt er bij het 
Agentschap op aan het Financieel Reglement beter in acht te nemen teneinde zijn 
interne controles op het gebied van financieel beheer dienovereenkomstig te versterken; 

5. is ingenomen met het feit dat het Agentschap een actieplan aan het opstellen is voor 
verbeterpunten zoals vastgesteld in het verslag van de dienst Interne Controle van de 
Commissie getiteld “Human Resource Management and Ethics in EUROPOL”; 
verzoekt het Agentschap om aan de Commissie LIBE verslag uit te brengen over de 
vastgestelde kwesties en de bijbehorende follow-upmaatregelen;

6. merkt op dat de Rekenkamer een horizontale trend bij de agentschappen heeft 
vastgesteld met betrekking tot het gebruik van extern personeel dat in adviesfuncties op 
het gebied van IT is ingehuurd; dringt erop aan dat deze afhankelijkheid van externe 
rekrutering op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; moedigt het Agentschap aan om 
gevolg te geven aan de enige openstaande aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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zijn vacatures op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) 
te publiceren;

7. verzoekt het Agentschap zijn taalbeleid te herzien en roept de begrotingsautoriteit op 
voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om de vertaling van de officiële 
verslagen van Europol in alle officiële talen van de Unie mogelijk te maken, gezien het 
belang van zijn werk voor de Europese burgers en het feit dat de gezamenlijke 
parlementaire controlegroep, bestaande uit nationale en Europese parlementsleden uit 
alle lidstaten, zijn werk naar behoren moet kunnen doen.


