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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2019/2088(DEC))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, 
az ügynökség válaszával1 együtt,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB 
tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen annak 60. 
cikkére,

1 HL C 
2 HL C
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 135., 2016.5.24., 53. o.
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– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és 
különösen annak 105. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1. mentesítést ad a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
ügyvezető igazgatója számára az Europol 2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan / elhalasztja a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatója számára az 
ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek 
és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
7 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
(2019/2088(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynökségének (Europol) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról 
szóló jelentésére, az ügynökség válaszával1 együtt,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február ...-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB 
tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen annak 60. 
cikkére,

1 HL C
2 HL C
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 135., 2016.5.24., 53. o.
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– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és 
különösen annak 105. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1. jóváhagyja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. 
évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
7 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 
szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel
(2019/2088(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. 
évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 
határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel bevételi és kiadási kimutatása1 szerint a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségének (az ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges 
költségvetése 135 737 021 EUR volt, ami 2017-hez képest 13,84%-os növekedést 
jelent; mivel a növekedés az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével járó további 
feladatoknak tulajdonítható; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós 
költségvetésből származik;

B. mivel a Számvevőszék  a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének 
(Europol) 2018. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a 
számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az 
ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1. megállapítja, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 
erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 96,10%-os volt, ami 2017-hez 
képest 3,62%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési 
előirányzatok végrehajtási aránya 86,92%-os volt, ami 2017-hez képest 2,09%-os 
csökkenést jelez;

Teljesítmény

2. megállapítja, hogy teljesítményét az ügynökség 38 fő teljesítménymutató, 51 további 
teljesítménymutató segítségével, valamint a munkaprogramjában tervezett, mintegy 170 
konkrét intézkedés végrehajtásával követte nyomon, azzal együtt, hogy a 
teljesítménnyel kapcsolatos beszámolásra szolgáló keret általánosságban az ügynökség 
tevékenységei által teremtett hozzáadott érték értékelésére, illetve költségvetési 
gazdálkodásának javítására összpontosított; 

1 HL C 416., 2018.11.15., 46. o.
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3. megállapítja, hogy a teljesítménymutatókhoz rendelt célok 78%-át az ügynökség 
teljesítette, és hogy a 2018. évi munkaprogramban szereplő intézkedések 79%-ának 
végrehajtása terén előrehaladást ért el (2017-ben ez 80% volt);

4. megjegyzi, hogy az ügynökség továbbra is az operatív elemzésre és az első vonalbeli 
reagálás gyorsaságára összpontosít, ideértve a hozzájárulások feldolgozását is, 
ugyanakkor továbbra is proaktív támogatást nyújt az Unió belső biztonságára 
folyamatos fenyegetést jelentő három területtel – nevezetesen a kiberbűnözéssel, a 
súlyos és szervezett bűnözéssel, valamint a terrorizmussal – kapcsolatos magas szintű 
nyomozásokhoz;

5. elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség 2018-ban továbbra is folytatott közös 
tevékenységeket és megosztott szolgáltatásokat más uniós ügynökségekkel – többek 
között az Eurojusttal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatallal és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontjával –, és hogy az ügynökség 10 intézményközi és egy 
ügynökségközi közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott;

Személyzeti politika

6. megállapítja, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,35%-os szintet 
ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 576 ideiglenes alkalmazotti 
álláshelyből (2017-ben 550 engedélyezett álláshely) 555-re neveztek ki ideiglenes 
alkalmazottat; megjegyzi, hogy ezen felül 201 szerződéses alkalmazott és 153 kirendelt 
nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2018-ban; 

Közbeszerzés

7. aggodalommal jegyzi meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség 
szabálytalanul hosszabbította meg egy üzleti utazási szolgáltatások nyújtására irányuló 
keretszerződés időtartamát azáltal, hogy a szerződés lejáratát követően egy 2. sz. 
módosítást írt alá, és hogy ugyanezen módosítással az ügynökség új, a versenyeztetéses 
közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó árszempontokat is bevezetett, amire 
tekintettel a 2. sz. módosítás és a kapcsolódó 2018. évi kifizetések szabálytalannak 
minősülnek; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a szerződés 
meghosszabbításának késedelme a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
alkalmazásából eredt; felszólítja az ügynökséget, hogy erősítse meg a szerződések 
kezelését és az előzetes ellenőrzéseket; 

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság 

8. tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenség megelőzése 
és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából 
tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; tudomásul veszi egy 2018-as 
munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatban azonosított lehetséges összeférhetetlenséget; 
megjegyzi, hogy nem volt szükség nyomon követési intézkedésre, mivel a tanácsadó 
kizárta magát;

Belső kontrollrendszerek
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9. megjegyzi, hogy 2017 májusában a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a belső 
ellenőrzési részleg támogatásával kockázatértékelést végzett, és hogy az ellenőrzött 36 
folyamatterület közül egyet sem soroltak a „fokozottabb kockázatcsökkentést” igénylő 
területek közé;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzési jelentést bocsátott 
ki az Europol emberierőforrás-menedzsmentjéről és etikai gyakorlatáról, és az 
ügynökség cselekvési tervet készített néhány lehetséges javításra szoruló terület 
kezelésére; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről; 

o

o     o

11. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. 
március ...-i állásfoglalására2.

2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0000.


