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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent 
exercițiului financiar 2018
(2019/2088(DEC))

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul 
financiar 2018, însoțit de răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI5 ale 
Consiliului, în special articolul 60,

1 JO C.
2 JO C.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
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– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și 
al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. acordă directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie 
de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Europol aferent 
exercițiului financiar 2018 / își amână decizia de a acorda directoarei executive a 
Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018;
(2019/2088(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul 
financiar 2018, însoțit de răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI5 ale 
Consiliului, în special articolul 60,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 

1 JO C.
2 JO C.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
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septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și 
al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive 
a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2088(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 
aferent exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale1, bugetul definitiv al Agenției 
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în 
continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 135 737 021 EUR, 
ceea ce reprezintă o majorare cu 13,84 % față de 2017; întrucât această creștere s-a 
datorat sarcinilor suplimentare ce au venit în completarea mandatului său; întrucât 
bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B. întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018 
(„raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări 
rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. constată că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2018 
au dus la o rată de execuție bugetară de 96,10 %, reprezentând o ușoară scădere de 
3,62 % față de 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,92 %, 
ceea ce reprezintă o scădere cu 2,09 % față de 2017;

Performanța

2. ia act de faptul că Agenția și-a monitorizat performanța prin intermediul a 38 de 
indicatori-cheie de performanță, a altor 51 de indicatori de performanță și a punerii în 
aplicare a aproximativ 170 de acțiuni specifice planificate în programul său de lucru, 
cadrul de raportare cu privire la performanță având ca scop în general evaluarea valorii 
adăugate a activităților Agenției și îmbunătățirea gestionării bugetului; 

3. ia act de faptul că Agenția a atins 78 % din obiectivele stabilite pentru indicatorii de 

1 JO C 416, 15.11.2018, p.46.
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performanță și că a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a 79 % 
din acțiunile cuprinse în programul de lucru pentru 2018 (comparat cu 80 % în 2017);

4. ia act de faptul că agenția pune accentul pe analiza operațională și pe viteza de răspuns 
în prima linie, inclusiv pe prelucrarea contribuțiilor, menținând, în același timp, un 
sprijin proactiv pentru anchete de mare vizibilitate în cele trei domenii care reprezintă o 
amenințare permanentă la adresa securității interne a Uniunii, și anume criminalitatea 
informatică, criminalitatea gravă și organizată și terorismul;

5. ia act cu satisfacție de faptul că, în 2018, Agenția a continuat să desfășoare activități 
comune sau servicii partajate cu alte agenții ale Uniunii, inclusiv cu Eurojust, cu 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, cu Biroul European 
de Sprijin pentru Azil și cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, 
precum și de faptul că agenția s-a alăturat la zece proceduri interinstituționale și unei 
proceduri interagenții de achiziții publice;

Politica de personal

6. constată că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în proporție de 
96,35 %, fiind ocupate 555 din cele 576 de posturi de agenți temporari autorizate de 
bugetul Uniunii (față de 550 de posturi autorizate în 2017); constată că, în plus, în 2018, 
în cadrul Agenției au mai lucrat 201 agenți contractuali și 153 de experți naționali 
detașați; 

Achiziții publice

7. constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, Agenția a prelungit în mod 
neconform durata unui contract-cadru pentru furnizarea de servicii de călătorie în 
interes de serviciu prin semnarea amendamentului nr. 2 după expirarea contractului și 
că, prin același amendament, agenția a introdus, de asemenea, noi aspecte legate de 
prețuri care nu au făcut obiectul procedurii de achiziții publice competitive, ceea ce a 
făcut ca amendamentul nr. 2 și plățile aferente din 2018 să fie neconforme; ia act de 
răspunsul Agenției potrivit căruia întârzierea pentru prelungirea contractului s-a datorat 
aplicării principiului bunei gestiuni financiare; invită Agenția să întărească gestionarea 
contractelor și controalele ex ante; 

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența 

8. ia act de măsurile aplicate de Agenție și de eforturile constante depuse de aceasta pentru 
a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și 
protecția avertizorilor de integritate; ia act de posibilul caz de conflict de interese 
identificat în legătură cu o procedură de recrutare în 2018; ia act de faptul că nu au fost 
necesare acțiuni ulterioare, deoarece consilierul s-a retras;

Controalele interne

9. ia act de faptul că, în mai 2017, Serviciul de audit intern al Comisiei, sprijinit de 
structura de audit intern, a efectuat o evaluare a riscurilor fără a clasifica vreunul din 
cele 36 de domenii de procedură analizate „a îmbunătăți atenuarea riscurilor”;
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10. ia act de faptul că Serviciul de audit intern al Comisiei a publicat un raport de audit 
privind „Gestionarea resurselor umane și etica în Europol” și a elaborat un plan de 
acțiune pentru a aduce îmbunătățiri sectoarelor susceptibile de a fi îmbunătățite; invită 
Agenția să îi comunice autorității care acordă descărcarea de gestiune cum evoluează 
situația în această privință; 

o

o o

11. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 20202 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.

2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0000.


