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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европол 
дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. и 
че операциите му са законосъобразни и редовни;

2. подчертава, че в отговор на предизвикателствата, наложени от миграцията, 
бюджетът на Европол се е увеличил, както и броят на неговите служители; 
отбелязва, че през 2017 г. бюджетът на Европол се е увеличил от 104 на 118 
милиона евро, а неговият персонал – от 737 на 834 еквивалента на пълно работно 
време; в този контекст на разрастващи се дейности приветства липсата на 
забележки от страна на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европол за 2017 г.; приветства също така факта, че всички препоръки, отправени 
от Сметната палата за предходни години, са приключени; подчертава по-
специално, че от 2017 г. Сметната палата вече не е докладвала за прекомерни 
преноси на бюджетни кредити за поети задължения от предходната година 
(2016 г.) към текущата година (2017 г.) по дял II (административни разходи);

3. изисква от Европол да предоставя повече информация за задачите и отражението 
върху бюджета във връзка с дейността на неговото звено за сигнализиране за 
незаконно съдържание в интернет (IRU), което не е изрично посочено в бюджета, 
тъй като звеното е част от Европейския център за борба с тероризма; припомня, че 
в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на 
Съвета1 се посочва, че на доставчиците на онлайн услуги се предоставят справки 
за съдържание в интернет, свързано с тероризъм, предвид факта, че Европол, в 
тясно сътрудничество с предприятията, реално подкрепя свързани с това 
разследвания на компетентните органи; по-специално изисква информация 
относно последващите действия, предприети във връзка с установени случаи на 
интернет съдържание, свързано с тероризъм, за които е предоставена справка, 
включително по искане на компетентните органи в държавите членки; 

4. припомня значението и добавената стойност на Европол в борбата срещу 
организираната престъпност в рамките на Европа, и по-специално неговата роля 
за финансирането на съвместните екипи за разследване; във връзка с това 
приветства неотдавнашното сключване на нов меморандум за разбирателство 
между Европол и Евроюст2, в който се определят критериите и условията за 
финансова подкрепа за дейностите на съвместните екипи за разследване, 
предоставяна от двете агенции;

                                               
1 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на 
решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета 
(ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
2 Меморандум за разбирателство относно съвместното създаване на правила и условия за финансова 
подкрепа на дейностите на съвместните екипи за разследване на Европол и Евроюст, подписан на 1 юни 
2018 г.
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5. отбелязва, че Европол е успял да попълни всички свои свободни работни места; 
изразява съжаление, че Европол не публикува обявления за свободни длъжности 
на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), а само на своя 
собствен уебсайт и в социалните медии; отбелязва, че работният език на Европол 
е основно английски; отбелязва загрижеността на Европол по отношение на 
допълнителните разходи за писмен превод; посочва, че публикуването на 
обявленията за свободни работни места на Европол на уебсайта на EPSO би било 
полезно и важно, защото това би увеличило прозрачността и публичността и би 
позволило на гражданите на Съюза да разглеждат всички обявления за свободни 
работни места, публикувани общо от различните институции и агенции на Съюза; 
изисква от Европол да публикува своите обявления за свободни работни места 
също и на уебсайта на EPSO; приканва Комисията да обмисли мерки за 
намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни 
работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково 
споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

6. приветства ангажимента на Европол да изпълни трите препоръки, отправени от 
Службата за вътрешен одит на Комисията в нейния одитен доклад за 2017 г. 
относно „Обществени поръчки в Европейската полицейска служба“.
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