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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază rolul important pe care îl joacă Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Aplicare a Legii („Europol” sau „Agenția”) asistând statele membre în 
anchetele penale;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Europol pentru exercițiul financiar 2018 
sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; subliniază că bugetul Agenției a crescut de la 118 la 137 de 
milioane EUR (+ 16 %), iar personalul său a crescut de la 804 la 826 de membri 
(+ 2,7 %); 

3. ia act de faptul că numărul operațiunilor care au beneficiat de sprijin din partea Europol 
a crescut de la 1 496 în 2017 la 1 748 în 2018 (+ 16,8 %), că reuniunile operaționale 
finanțate de Europol au crescut de la 403 în 2017 la 427 în 2018 (5,9 %) și că echipele 
comune de anchetă sprijinite de Europol au crescut de la 64 în 2017 la 93 în 2018 
(+ 45 %), 27 dintre acestea necesitând coordonarea a peste 20 de țări;1

4. regretă faptul că Curtea a constatat deficiențe în gestionarea contractelor, precum și în 
ceea ce privește controalele ex ante legate de prelungirea ilegală și modificarea, de către 
Agenție, a unui contract-cadru privind prestarea de servicii de călătorie în interes de 
serviciu, după expirarea acestuia; ia act de faptul că modificarea a introdus noi dispoziții 
legate de prețuri, care nu au făcut obiectul procedurii inițiale de achiziții publice, și că 
plățile necuvenite legate de contract s-au ridicat la 22 188 EUR în 2018; ia act de 
obiecția formulată de Europol cu privire la constatarea Curții referitoare la gestionarea 
contractelor și controalele ex ante, precum și cu privire la angajamentul său de a 
respecta principiile obligației de diligență și ale bunei gestiuni financiare, dar subliniază 
că astfel de nereguli ar trebui evitate în viitor; îndeamnă Agenția să respecte mai bine 
Regulamentul financiar pentru a consolida controalele sale interne de gestiune 
financiară în consecință; 

5. salută pregătirea de către Agenție a unui plan de acțiune care urmărește să 
îmbunătățească toate aspectele identificate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei în 
raportul său intitulat „Gestionarea resurselor umane și etica în cadrul EUROPOL”; 
invită Agenția să prezinte un raport Comisiei LIBE cu privire la problemele identificate 
și măsurile ulterioare corespunzătoare;

6. observă că Curtea a identificat tendința generală în cadrul agențiilor de a angaja 
personal extern pentru serviciile de consultanță în domeniul informatic; solicită să se ia 
măsuri pentru a reduce dependența de recrutarea externă în acest domeniu important; 
încurajează Agenția să dea curs recomandării unice a Curții, și anume să publice 
posturile sale vacante pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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Personalului (EPSO);

7. solicită Agenției să își revizuiască politica lingvistică și solicită autorității bugetare să 
furnizeze suficiente resurse financiare pentru a permite traducerea rapoartelor oficiale 
ale Europol în toate limbile oficiale ale Uniunii, având în vedere importanța activității 
sale pentru cetățenii europeni și faptul că Grupul mixt de control parlamentar specializat 
compus din deputați naționali și europeni din toate statele membre ar trebui să își poată 
desfășura activitatea în mod corespunzător.


