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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving (“Europol” of “het agentschap”) een belangrijke rol speelt bij het 
ondersteunen van de strafrechtelijke onderzoeken van de lidstaten en het verstrekken van 
een operationele analyse; benadrukt tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn steeds 
grotere rol bij de preventie en bestrijding van terrorisme, cybercriminaliteit en andere 
zware en georganiseerde vormen van criminaliteit in de Unie;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van Europol voor het begrotingsjaar 2019 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van Europol op 
31 december 2019 correct is weergegeven; wijst erop dat de begroting en het aantal 
personeelsleden van Europol ten opzichte van 2018 respectievelijk van 156 tot 
169 miljoen EUR (+ 8,3 %) en van 826 tot 837 (+ 1,3 %) zijn gestegen;

3. merkt op dat aan een aantal projecten een lagere prioriteit moest worden toegewezen in 
het herziene jaarlijkse werkprogramma voor 2019 wegens budgettaire beperkingen en dat 
Europol als gevolg van het verzoek van de Commissie om het personeelsbestand voor 
arbeidscontractanten te verkleinen, de aanwervingen voor alle vacatures voor 
arbeidscontractanten in 2019 heeft uitgesteld; 

4. merkt op dat het huidige aandeel van vrouwen in de raad van bestuur van Europol 12 van 
de 53 leden bedraagt (22,6 %); herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 10, lid 3, van 
Verordening (EU) 2016/794 rekening moet worden gehouden met het beginsel van een 
evenwichtige gendervertegenwoordiging in de raad van bestuur; verzoekt Europol 
maatregelen te treffen om voor een beter genderevenwicht te zorgen;

5. wijst erop dat het aantal door Europol ondersteunde operaties is gestegen van 1 748 in 
2018 tot 1 921 in 2019 (een stijging met 9,89 %) en dat het aantal door Europol 
gefinancierde operationele vergaderingen is toegenomen van 427 in 2018 tot meer dan 
500 in 2019 (een stijging met 17 %), hetgeen wijst op de substantiële toename van het 
belang van het werk van het agentschap; benadrukt de zeer gespecialiseerde onderzoeken 
die Europol de afgelopen jaren heeft ondersteund om zeer geavanceerde georganiseerde 
criminele netwerken, drugshandel, illegale afvalverwijdering en illegale handel op het 
dark web tegen te gaan; 

6. betreurt het feit opnieuw te moeten constateren dat de Rekenkamer tekortkomingen heeft 
vastgesteld in het contractbeheer en de controles vooraf in verband met het feit dat 
Europol de duur van een raamcontract voor de verlening van diensten op het gebied van 
zakenreizen opnieuw op onregelmatige wijze verlengde door een wijziging te 
ondertekenen na het verstrijken van het contract; betreurt dat dit heeft geresulteerd in een 
onregelmatige betaling van 32 531 EUR in 2019; neemt kennis van de verklaringen van 
Europol naar aanleiding van de bevinding van de Rekenkamer waarin wordt benadrukt 
dat de verlenging een bewuste beslissing was om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en 
dat Europol heeft toegezegd in 2021 een interne audit van het contractbeheer te zullen 
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laten uitvoeren om zekerheid te verkrijgen over zijn regelingen voor contractbeheer; 
verzoekt het agentschap de regelmatigheid van de verrichtingen te verbeteren;

7. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de aanbestedingsstukken voor 
opdrachten in 2019 niet specifiek genoeg waren met betrekking tot de aankoop van 
meubilair, hetgeen het concurrentiële karakter van aanbestedingsprocedures ondermijnt; 
verzoekt het agentschap ervoor te zorgen dat de aanbestedingsspecificaties alomvattend 
zijn om billijke en effectieve concurrentie mogelijk te maken; neemt kennis van de 
opmerking van de Rekenkamer dat de onderliggende prijzen en de berekening van 
bepaalde kortingen niet naar behoren zijn gecontroleerd voordat de bestelbon werd 
ingediend bij de contractant voor de aankoop van meubilair; verzoekt het agentschap 
dergelijke verificaties uit te voeren in het kader van zijn controles vooraf, alvorens de 
bestelbonnen te ondertekenen en te verzenden;

8. neemt kennis van de te late betalingen door het agentschap in 20 % van de gevallen in 
2019; erkent dat het niveau van te late betalingen de afgelopen jaren nog hoger was, maar 
verzoekt Europol beter zijn best te doen de betalingen binnen de gestelde termijnen te 
verrichten, teneinde reputatierisico’s te voorkomen; is ingenomen met de 
mitigatiemaatregelen die Europol op dit gebied heeft genomen, waardoor in 2019 een 
totaalbedrag van 1 624,53 EUR aan immateriële rente is betaald;

9. is ingenomen met het feit dat Europol de aanbeveling van de Rekenkamer betreffende de 
publicatie van vacatures op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) correct heeft uitgevoerd.
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