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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla ważną rolę Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania 
(zwanej dalej „Europolem” lub „Agencją”) we wspieraniu państw członkowskich w 
postępowaniach przygotowawczych;

2. wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) uznał, iż transakcje 
leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europolu za rok budżetowy 
2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja 
finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; podkreśla, że 
budżet Agencji wzrósł z 118 do 137 mln EUR (+16 %), a liczba pracowników 
zwiększyła się z 804 do 826 osób (+2,7 %); 

3. zauważa, że liczba operacji wspartych przez Europol wzrosła z 1496 w 2017 r. do 1748 
w 2018 r. (+16,8 %), że liczba spotkań operacyjnych sfinansowanych przez Europol 
wzrosła z 403 w 2017 r. do 427 w 2018 r. (5,9 %) oraz że liczba wspólnych zespołów 
dochodzeniowo-śledczych wspieranych przez Europol zwiększyła się z 64 w 2017 r. do 
93 w 2018 r. (+45 %), przy czym 27 z nich wymagało koordynacji między ponad 20 
państwami1;

4. ubolewa, że Trybunał stwierdził uchybienia w zarządzaniu umowami oraz w 
przeprowadzaniu kontroli ex ante związane z nieprawidłowym przedłużeniem i zmianą 
umowy ramowej na usługi organizowania podróży służbowych już po jej wygaśnięciu; 
odnotowuje, że zmiana umowy dotyczyła wprowadzenia nowych aspektów cenowych 
nieobjętych pierwotnym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz że w 2018 r. 
nieprawidłowe płatności związane z umową wyniosły 22 188 EUR; odnotowuje 
sprzeciw Europolu wobec ustaleń Trybunału dotyczących zarządzania umowami i 
kontroli ex ante oraz jego zobowiązanie do należytej staranności i do należytego 
zarządzania finansami, lecz podkreśla, że należy unikać takich nieprawidłowości w 
przyszłości; wzywa Agencję do skrupulatniejszego przestrzegania rozporządzenia 
finansowego w celu odpowiedniego wzmocnienia wewnętrznych kontroli zarządzania 
finansami; 

5. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie przez Agencję planu działania mającego na 
celu wprowadzenie usprawnień w obszarach określonych w sporządzonym przez Służbę 
Audytu Wewnętrznego Komisji sprawozdaniu „Zarządzanie zasobami ludzkimi a etyka 
w Europolu”; zwraca się do Agencji o zdanie komisji LIBE sprawy ze stwierdzonych 
braków i odpowiadających im działań następczych;

6. zauważa, że we wszystkich agencjach Trybunał stwierdził horyzontalną tendencję do 
korzystania z pracowników zewnętrznych zatrudnianych jako doradcy w dziedzinie IT; 
apeluje o znalezienie rozwiązań w kwestii uzależnienia od naboru kadr z zewnątrz w 
tym ważnym obszarze; zachęca Agencję do podjęcia działań w odpowiedzi na jedno 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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zaległe zalecenie Trybunału, a mianowicie zalecenie publikowania ogłoszeń o wakatach 
na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO);

7. zwraca się do Agencji o dokonanie przeglądu jej polityki językowej i wzywa władzę 
budżetową do zapewnienia wystarczających środków finansowych umożliwiających 
tłumaczenie oficjalnych sprawozdań Europolu na wszystkie języki urzędowe Unii, 
biorąc pod uwagę znaczenie jej działań dla obywateli europejskich oraz fakt, że grupa 
ds. wspólnej kontroli parlamentarnej złożona z parlamentarzystów krajowych i 
europejskich ze wszystkich państw członkowskich powinna być w stanie należycie 
prowadzić swoje prace.


