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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza r-rwol importanti tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Liġi ("Europol" jew "l-Aġenzija") li tassisti lill-Istati Membri 
b'investigazzjonijiet kriminali;

2. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") ddikjarat li t-tranżazzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati l-kontijiet annwali tal-Europol għas-sena finanzjarja 2018 kienu legali u 
regolari fl-aspetti materjali kollha u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħha sal-
31 ta' Diċembru 2018 hija rappreżentata b'mod ġust; jenfasizza li l-baġit tal-Aġenzija 
żdied minn EUR 118-il miljun għal EUR 137 miljun (+16 %) u l-persunal tagħha żdied 
minn 804 għal 826 (+2,7 %); 

3. Jinnota li l-għadd ta' operazzjonijiet li l-Europol appoġġat żdied minn 1 496 fl-2017 
għal 1 748 fl-2018 (+16,8 %), il-laqgħat operazzjonali ffinanzjati mill-Europol żdiedu 
minn 403 fl-2017 għal 427 fl-2018 (5,9 %) u li l-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunti 
appoġġati mill-Europol żdiedu minn 64 fl-2017 għal 93 fl-2018 (+45 %), b'27 minn 
dawn li jeħtieġu koordinazzjoni bejn aktar minn 20 pajjiż;1

4. Jiddispjaċih li l-Qorti sabet dgħufijiet fil-ġestjoni tal-kuntratti kif ukoll f'kontrolli ex 
ante marbuta mal-estensjoni u l-emendar irregolari ta' kuntratt qafas dwar il-forniment 
ta' servizzi tal-ivvjaġġar kummerċjali wara li skada; jinnota li l-emenda introduċiet 
aspetti ġodda tal-prezzijiet li mhumiex koperti mill-proċedura ta' akkwist pubbliku 
inizjali u li l-pagamenti irregolari relatati mal-kuntratt ammontaw għal EUR 22,188 fl-
2018; jieħu nota tal-oġġezzjoni tal-Europol kontra l-konklużjonijiet tal-Qorti rigward il-
ġestjoni tal-kuntratti u l-kontrolli ex ante u l-impenn tagħha favur id-diliġenza dovuta 
kif ukoll il-ġestjoni finanzjarja tajba iżda jenfasizza li tali irregolaritajiet għandhom jiġu 
evitati fil-futur; iħeġġeġ lill-Aġenzija tirrispetta aħjar ir-Regolament Finanzjarju sabiex 
issaħħaħ il-kontrolli tal-ġestjoni finanzjarja interni tagħha kif xieraq; 

5. Jilqa' t-tħejjija ta' pjan ta' azzjoni mill-Aġenzija biex tindirizza l-oqsma għal titjib 
identifikati fir-rapport "Ġestjoni tar-Riżorsi Umani u Etika fil-EUROPOL" maħruġ mis-
Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni; jistieden lill-Aġenzija tirrapporta lura lill-
Kumitat LIBE dwar il-kwistjonijiet identifikati u l-miżuri ta' segwitu korrispondenti;

6. Jinnota li l-Qorti identifikat tendenza orizzontali fl-aġenziji fir-rigward tal-użu ta' 
persunal estern impjegat fi rwoli ta' konsulenza tal-IT; jitlob li tiġi indirizzata din id-
dipendenza fuq ir-reklutaġġ estern f'dan il-qasam importanti; iħeġġeġ lill-Aġenzija 
taġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni pendenti unika tal-Qorti, jiġifieri li tippubblika l-avviżi 
ta' postijiet battala tagħha fuq is-sit web tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-
Persunal (EPSO);

7. Jitlob lill-Aġenzija tirrieżamina l-politika lingwistika tagħha u jistieden lill-Awtorità 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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Baġitarja tipprovdi biżżejjed riżorsi finanzjarji li jippermettu t-traduzzjoni tar-rapporti 
uffiċjali tal-Europol fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, minħabba l-importanza tal-
ħidma tagħha għaċ-ċittadini Ewropej u l-fatt li l-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konġunt, magħmul minn membri parlamentari nazzjonali u Ewropej mill-Istati Membri 
kollha, għandu jkun jista' jagħmel xogħlu sew.


