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PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europolo (toliau – Agentūra) metinėse 

finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta 2015 m. gruodžio 31 d. Agentūros finansinė 

padėtis, o Agentūros operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

2. teigiamai vertina aukštą biudžeto įvykdymo lygį – 99,8 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 

89 proc. mokėjimų asignavimų; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad įsipareigotų asignavimų 

perkėlimas siekė 41 proc. administracinių išlaidų; pabrėžia, kaip svarbu laikytis biudžeto 

metinio periodiškumo principo; primena, kad vienas iš trijų pagrindinių apskaitos principų 

yra metinio periodiškumo principas; teigiamai vertina Agentūros įsipareigojimą toliau 

stengtis užtikrinti efektyvų ir reikalavimus atitinkantį biudžeto vykdymą; 

3. su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra naudojasi prieštaringai vertinama 

duomenų baze „WorldCheck“, kuri dažnai privačius asmenis ir organizacijas sieja su 

terorizmu vien tik remdamasi viešaisiais ištekliais, neatlikus tinkamo tyrimo, neskaidriai 

ar nesuteikiant veiksmingų teisių gynimo priemonių; ragina Agentūrą paaiškinti Piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, kaip Agentūra savo darbe naudoja šią 

privačią duomenų bazę siekdama įvertinti viešųjų lėšų panaudojimo tinkamumą perkant 

„WorldCheck“ licencijas; 

4. palankiai vertina tai, kad paskelbta Agentūros 2015 m. konsoliduota metinė veiklos 

ataskaita, ir šiuo požiūriu rekomenduoja Agentūrai taip pat paskelbti Europos Audito 

Rūmų ataskaitą; palankiai vertina tai, kad paskelbtos informavimo apie pažeidimus 

taisyklės, ir atkreipia dėmesį į Agentūros įsipareigojimą papildyti galiojančias taisykles 

papildomomis priemonėmis; primena, kad skaidrumas yra pagrindinė priemonė siekiant 

išlaikyti Sąjungos piliečių pasitikėjimą Sąjunga ir Sąjungos institucijomis; 

5. palankiai vertina tai, kad Agentūra veiksmingai ir efektyviai rengia dokumentus ir teikia 

paslaugas, kurių iš jos tikisi valstybių narių teisėsaugos institucijos ir bendradarbiavimo 

partneriai; pripažįsta, kad naudojantis Saugaus keitimosi informacija tinklo programa 

(SIENA) apdorota 732 000 operatyvinių žinučių ir inicijuota beveik 40 000 su tuo 

susijusių bylų ir kad naudojantis Europolo informacine sistema (EIS) apdorota daugiau 

kaip 633 000 paieškų, o Agentūra rėmė 812 operacijų, parengė daugiau kaip 4 000 veiklos 

ataskaitų ir koordinavo 98 bendrus veiksmus; 

6. pažymi, kad Agentūros direktoratas paskelbė interesų konflikto nebuvimo deklaracijas; 

vis dėlto ragina Agentūrą taip pat paskelbti interesų deklaracijas, kad trečioji šalis galėtų 

įvertinti, ar nėra interesų konflikto; atkreipia dėmesį į tai, kad valdybos nariai nepaskelbė 

interesų deklaracijų, tačiau palankiai vertina būsimą naująjį Europolo reglamentą, kuris, 

tikimasi, įsigalios 2017 m. gegužės 1 d. ir jame bus įrašytos naujos nuostatos dėl interesų 

konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklių; 

7. pabrėžia, kad, reaguojant į teroristinius išpuolius ir migracijos krizę ir atsižvelgiant į 

Komisijos saugumo ir migracijos darbotvarkę, sustiprinti Agentūros įgaliojimai ir 

padidintas jos biudžetas ir darbuotojų skaičius; teigiamai vertina sėkmingas Agentūros 
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pastangas įsteigti ES internetinės informacijos žymėjimo padalinį, Europos kovos su 

neteisėtu migrantų gabenimu centrą (ESMC) ir Europos kovos su terorizmu centrą (angl. 

ECTC); ragina Agentūrą didžiausią dėmesį skirti šių trijų naujų priemonių plėtrai; 

8. ragina Agentūrą supaprastinti procedūras, susijusias su analizės darbo bylomis, ir įsteigti 

naują Europolo analizės sistemą bei skirti pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas aukšto 

lygio duomenų saugumas, privatumas ir duomenų apsauga; 

9. ragina Agentūrą ir toliau gerinti savo partnerių tarpusavio keitimąsi informacija kovos su 

terorizmu tikslais ir savo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis 

teisėsaugos institucijomis ir Eurojustu, tuo pačiu metu visiškai laikantis duomenų 

apsaugos ir privatumo taisyklių, įskaitant tikslų apribojimo principą; ragina Agentūrą 

daugiau dėmesio skirti tam, kad jos darbas būtų pristatomas internetinėse platformose. 
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