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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa jäsenvaltioiden rikostutkimusten avustamiseen liittyvää Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tärkeää roolia;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan Europolin 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; korostaa, että Europolin talousarvio kasvoi 
118 miljoonasta eurosta 137 miljoonaan euroon (16 prosenttia) ja henkilöstö 804:stä 
826:een (2,7 prosenttia); 

3. panee merkille, että vuosina 2017–2018 Europolin tukemien operaatioiden lukumäärä 
kasvoi 1 496:sta 1 748:aan (16,8 prosenttia), Europolin rahoittamien operatiivisten 
kokousten määrä 403:sta 427:ään (5,9 prosenttia) ja Europolin tukemien yhteisten 
tutkintaryhmien lukumäärä 64:stä 93:een (45 prosenttia) ja että 27 näistä edellytti yli 
20 maan välistä koordinointia1;

4. pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan 
sopimushallinnoinnissa ja ennakkotarkastuksissa oli puutteita, jotka liittyivät siihen, että 
Europol jatkoi sääntöjenvastaisesti liikematkapalveluja koskevan puitesopimuksen 
kestoa ja muutti sitä sen voimassaolon päätyttyä; panee merkille, että muutoksen myötä 
alettiin soveltaa myös uusia hintanäkökohtia, jotka eivät kuulu alkuperäisen julkisia 
hankintoja koskevan menettelyn piiriin, ja että sopimukseen liittyvien säännönvastaisten 
maksujen määrä oli 22 188 euroa vuonna 2018; panee merkille, että Europol on 
vastustanut sopimushallinnointia ja ennakkotarkastuksia koskevaa 
tilintarkastustuomioistuimen havaintoa ja että se on sitoutunut asianmukaiseen 
huolellisuuteen ja moitteettomaan varainhoitoon, mutta korostaa, että tällaisia 
säännönvastaisuuksia olisi vältettävä tulevaisuudessa; kehottaa Europolia noudattamaan 
entistä paremmin varainhoitoasetusta, jotta se voi sen mukaisesti tehostaa sisäistä 
varainhoidon valvontaa; 

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että Europol on laatinut toimintasuunnitelman, jossa 
käsitellään komission sisäisen tarkastuksen julkaisemassa Europolin 
henkilöstöhallinnosta ja etiikasta laaditussa raportissa kartoitettuja parannusta vaativia 
osa-alueita; kehottaa Europolia raportoimaan LIBE-valiokunnalle havaituista 
ongelmakohdista ja vastaavista seurantatoimenpiteistä;

6. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; kehottaa puuttumaan tähän riippuvuuteen ulkopuolisen henkilöstön 
palvelukseenotosta tällä tärkeällä alalla; kehottaa Europolia noudattamaan ainoaa 
jäljellä olevaa tilintarkastustuomioistuimen suositusta eli julkaisemaan avoimia toimia 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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koskevat ilmoituksensa Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 
verkkosivustolla;

7. kehottaa Europolia tarkistamaan kielipolitiikkaansa ja kehottaa budjettivallan käyttäjää 
tarjoamaan riittävät taloudelliset resurssit, jotta Europolin viralliset raportit voidaan 
kääntää unionin kaikille virallisille kielille, koska sen työ on tärkeää Euroopan 
kansalaisille ja koska kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenistä 
koostuvan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän olisi voitava tehdä työnsä 
asianmukaisesti.


