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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Europolu věrně zobrazuje jeho 
finanční situaci k 31. prosinci 2017 a že jeho operace jsou legální a správné;

2. upozorňuje na to, že v reakci na výzvy dané migrací se zvýšil rozpočet Europolu a byl 
navýšen jeho stav zaměstnanců; bere na vědomí, že v roce 2017 se rozpočet Europolu 
zvýšil ze 104 na 118 milionů EUR a počet jeho zaměstnanců ze 737 na 834 plných 
úvazků; v této situaci, kdy se činnosti Europolu rozrůstají, vítá skutečnost, že k čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu agentury na rok 2017 nevyslovil Účetní dvůr žádné 
připomínky; vítá také skutečnost, že všechna doporučení, která vydal Účetní dvůr v 
předchozích letech, byla uzavřena; zejména upozorňuje na to, že od roku 2017 již 
Účetní dvůr Europolu nevytýká příliš vysoké přenosy prostředků na závazky z 
předchozího roku (2016) do běžného roku (2017) v hlavě II (správní výdaje);

3. žádá Europol, aby poskytl více informací o úkolech a rozpočtových důsledcích jeho 
jednotky pro oznamování internetového obsahu (EU IRU), která není jako taková 
zapsána v rozpočtu, nýbrž je součástí jeho Evropského centra pro boj proti terorismu 
(ECTC); připomíná, že v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/7941 hovoří o oznamování závadného internetového obsahu v souvislosti s 
terorismem poskytovatelům online služeb, zatímco Europol v úzké spolupráci s 
odvětvím ve skutečnosti podporuje vyšetřování těchto trestných činů příslušnými 
orgány; konkrétně žádá informace o následných návazných krocích ve zjištěných 
případech, kdy byl nahlášen internetový obsah teroristické povahy, a to i na žádost 
příslušných orgánů v členských státech; 

4. připomíná důležitost a přidanou hodnotu Europolu v boji proti organizované trestné 
činnosti v celé Evropě, a zejména jeho roli při financování společných vyšetřovacích 
týmů; vítá v tomto ohledu nedávné uzavření nového memoranda o porozumění mezi 
Europolem a Eurojustem2, které stanoví kritéria a podmínky pro finanční podporu obou 
agentur činnostem společných vyšetřovacích týmů;

5. konstatuje, že se Europolu podařilo obsadit všechna svá volná pracovní místa; vyjadřuje 
politování nad tím, že Europol neuveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na 
internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), nýbrž pouze na 
svých internetových stránkách a v sociálních médiích; bere na vědomí, že pracovním 
jazykem Europolu je v první řadě angličtina; chápe obavy Europolu, pokud jde o další 
náklady spojené s překladem; poukazuje na to, že zveřejňování oznámení o volných 
pracovních místech na internetových stránkách úřadu EPSO by bylo užitečné a 
relevantní, protože by to zvýšilo transparentnost a publicitu a občanům Unie by to 
umožnilo se dozvědět o volných pracovních místech v různých evropských orgánech, 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
2 Memorandum o porozumění, kterým se společně stanoví pravidla a podmínky pro finanční podporu Europolu a 
Eurojustu činnostem společných vyšetřovacích týmů, podepsané dne 1. června 2018.
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institucích a agenturách souhrnně; žádá Europol, aby zveřejňoval svá oznámení o 
volných pracovních místech také na internetových stránkách úřadu EPSO; vyzývá 
Komisi, aby zvážila opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu 
oznámení o volných místech, a to mimo jiné vytvořením rámcové dohody ad hoc s 
překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

6. vítá příslib Europolu, že se bude zabývat třemi doporučeními, která formuloval útvar 
interního auditu Komise ve své auditní zprávě z roku 2017 o zadávacím řízení v 
Evropském policejním úřadu.
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