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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. подчертава важната роля, която играе Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“ или „Агенцията“), 
като оказва подкрепа на държавите членки в рамките на наказателни 
разследвания; подчертава също така увеличаването на задачите на Европол и 
нарастващата роля на Агенцията в предотвратяването и борбата с тежката и 
организираната престъпност и тероризма в цяла Европа;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Европол за финансовата 2018 година, за законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти, а финансовото състояние към 31 
декември 2018 г. – за вярно представено; подчертава факта, че през 2018 г. 
бюджетът на Агенцията се е увеличил от 118 милиона евро на 137 милиона евро 
(увеличение с 16%), а броят на служителите – от 804 на 826 (увеличение с 2,7%); 

3. отбелязва, че делът на жените в управителния съвет на Европол понастоящем е 
20% (11 от общо 55 членове); изисква от Агенцията да предприеме мерки, които 
да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето си 
ръководство;

4. отбелязва, че броят на операциите, подкрепяни от Европол, е нараснал от 1 496 
през 2017 г. на 1 748 през 2018 г. (което представлява увеличение с 16,8%) и че 
оперативните срещи, финансирани от Европол, са се увеличили от 403 през 
2017 г. на 427 през 2018 г. (което представлява увеличение с 5,9%); подчертава 
значението и добавената стойност на Европол, по-специално на съвместните 
екипи за разследване (СЕР), в борбата с организираната престъпност в цяла 
Европа; отбелязва в това отношение, че броят на СЕР, подпомагани от Европол, 
се е увеличил от 64 през 2017 г. на 93 през 2018 г. (което представлява увеличение 
с 45%), като за 27 от СЕР е необходима координация между повече от 20 
държави1; отбелязва, че увеличението на бюджета на Европол съответства на все 
по-динамичния характер на всички нейни операции, като те включват и подкрепа 
за сътрудничеството в областта на киберпрестъпността и борбата с тероризма 
онлайн; подчертава значението на адекватния размер на финансирането и на 
ресурсите за СЕР, в съответствие с рязкото увеличение на обема на техните 
дейности;

5. изразява съжаление във връзка с констатацията на Палатата, че съществуват 
слабости в управлението на договорите и при предварителния контрол, свързани с 
факта, че Агенцията неправомерно е удължила срока на прилагане на рамково 
споразумение за предоставяне на услуги за служебни пътувания, като е подписала 
изменение на въпросното споразумение след изтичането на срока му; отбелязва, 
че с изменението се въвеждат нови ценови аспекти, които не са обхванати от 

1  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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конкурентната процедура за възлагане на обществена поръчка, и че през 2018 г. 
нередовните плащания във връзка с договора възлизат на 22 188 EUR; отбелязва 
констатацията на Палатата, че съществуват слабости в управлението на 
договорите и при предварителния контрол, както и отговора на Европол, че е 
положил надлежна грижа и е спазил принципа на финансово управление при 
удължаването на срока на рамковото споразумение с цел спестяване на разходи; 
призовава Агенцията да гарантира спазване на Финансовия регламент, за да 
засили съответно вътрешния си контрол върху финансовото управление с цел да 
избегне нередности в бъдеще;

6. приветства заключението от одитния доклад на Службата за вътрешен одит на 
Комисията „Human ResourcesManagement and Ethics in EUROPOL“ (Управление 
на човешките ресурси и етични норми в Европол), че процедурите на Агенцията 
за управление на политики и процедури в областта на човешките ресурси и за 
борба с измамите, както и в областта на етиката, са подходящо проектирани, 
ефективни и съответстват на действащата регулаторна и правна рамка; приветства 
факта, че Агенцията е изготвила план за действие за онези области, посочени във 
въпросния доклад, в които е възможно да се извършат подобрения; приканва 
Агенцията да докладва на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи на Парламента относно установените проблеми и съответните 
последващи мерки;

7. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се 
наема външен персонал за предоставянето на консултантски услуги в областта на 
информационните технологии; призовава да бъде преодоляна зависимостта от 
консултантски услуги в тази важна област; изисква от Агенцията да вземе 
предвид наблюденията на Палатата и да предприеме действия във връзка с 
препоръката на Палатата за публикуване на обявленията за свободни работни 
места в Агенцията на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал 
(EPSO); решително насърчава Европол да продължи да развива сътрудничеството 
с другите институции, агенции, служби и органи на Съюза с оглед на 
интернализирането на ИТ функциите в областта на правосъдието и вътрешните 
работи;

8. изисква от Агенцията да предостави, доколкото е възможно, финансови средства 
за писмени преводи и настоятелно призовава бюджетния орган да осигури 
достатъчно финансови ресурси, за да се даде възможност за превод на 
официалните доклади на Европол на всички официални езици на Съюза, като се 
има предвид значението на нейната работа за гражданите на ЕС, задължението да 
се гарантира пълна прозрачност по отношение на дейностите на Агенцията и 
факта, че съвместната група за парламентарен контрол, съставена от национални 
и европейски парламентаристи от всички държави членки, следва да бъде в 
състояние да осъществява надлежно дейността си; приканва Комисията и Европол 
да установят рамка за сътрудничество с Центъра за преводи за органите на 
Европейския съюз, за да се намали финансовата тежест, свързана с писмените 
преводи.
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