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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (toliau – 
Europolas arba Agentūra) atlieka svarbų vaidmenį, padėdama valstybėms narėms 
vykdyti baudžiamosios veikos tyrimus;

2. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europolo 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jo 2018 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta teisingai; 
pabrėžia, kad Agentūros biudžetas padidėjo nuo 118 iki 137 mln. EUR (+16 %), o 
darbuotojų skaičius – nuo 804. iki 826 (+2,7 %); 

3. pažymi, kad Europolo remiamų operacijų skaičius padidėjo nuo 1496 (2017 m.) iki 
1748 (2018 m.)  (+16,8 %), kad veiklos posėdžių, kuriuos finansavo Europolas, skaičius 
padidėjo nuo 403 (2017 m.) iki 427 (2018 m.) (+5,9 %) ir kad Europolo remiamų 
jungtinių tyrimo grupių padaugėjo nuo 64 (2017 m.) iki 93 (2018 m.) (+45 %), o 27-ios 
iš jų vykdomos daugiau kaip 20 šalių ir turi būti koordinuojamos1;

4. apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė sutarčių valdymo ir ex ante kontrolės trūkumų, 
susijusių su tuo, kad Agentūra, pasibaigus preliminariosios sutarties dėl verslo kelionių 
paslaugų teikimo galiojimo laikui, ją neteisėtai pratęsė ir iš dalies pakeitė; pažymi, kad 
šiuo pakeitimu nustatyti nauji kainos aspektai, kurie nebuvo įtraukti į pradinę viešųjų 
pirkimų procedūrą, ir kad 2018 m. su sutartimi susijusios neteisėtai išmokėtos sumos 
sudarė 22,188 EUR; atkreipia dėmesį į Europolo prieštaravimą Audito Rūmų išvadai 
dėl sutarčių valdymo ir ex ante kontrolės bei į jo įsipareigojimą išsamiai tikrinti ir 
patikimai valdyti finansus, tačiau pabrėžia, kad tokių pažeidimų ateityje reikėtų vengti; 
primygtinai ragina Agentūrą geriau laikytis Finansinio reglamento, kad būtų atitinkamai 
sustiprinta jos vidaus finansų valdymo kontrolė; 

5. palankiai vertina tai, kad Agentūra parengė veiksmų planą toms sritims, kurios buvo 
nurodytos Komisijos Vidaus audito tarnybos parengtoje audito ataskaitoje „Europolo 
žmogiškųjų išteklių valdymas ir etika“, tobulinti; ragina Agentūrą pranešti LIBE 
komitetui apie nustatytas problemas ir atitinkamas tolesnes priemones;

6. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė agentūroms būdingą horizontalią tendenciją 
konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės darbuotojus; ragina spręsti 
priklausomybės nuo išorės darbuotojų šioje svarbioje srityje klausimą; ragina Agentūrą 
imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinta vienintelė dar neįgyvendinta Audito Rūmų 
rekomendacija, t. y. skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas Europos personalo 
atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje;

7. prašo Agentūros peržiūrėti savo kalbų politiką ir ragina biudžeto valdymo instituciją 
skirti pakankamai finansinių išteklių, kad oficialios Europolo ataskaitos būtų išverstos į 
visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, atsižvelgiant į jo darbo svarbą Europos piliečiams ir 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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į tai, kad Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė, kurią sudaro visų valstybių narių 
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento nariai, galėtų tinkamai atlikti savo 
darbą.


