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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje dôležitú úlohu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (ďalej len „Europol“ alebo „agentúra“) pri poskytovaní pomoci 
členským štátom pri vyšetrovaní trestných činov;

2. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou 
závierkou Europolu za rozpočtový rok 2018 sú zákonné a správne zo všetkých 
významných hľadísk a že jeho finančná situácia k 31. decembru 2018 je náležite 
vyjadrená; zdôrazňuje, že rozpočet agentúry sa zvýšil zo 118 na 137 miliónov EUR 
(+ 16 %) a počet zamestnancov sa zvýšil z 804 na 826 (+ 2,7 %); 

3. konštatuje, že počet operácií, ktoré Europol podporoval, vzrástol z 1 496 v roku 2017 na 
1 748 v roku 2018 (+ 16,8 %), že počet operačných zasadnutí financovaných 
Europolom sa zvýšil zo 403 v roku 2017 na 427 v roku 2018 (+ 5,9 %) a že počet 
spoločných vyšetrovacích tímov podporovaných Europolom sa zvýšil zo 64 v roku 2017 
na 93 v roku 2018 (+ 45 %), pričom 27 z nich si vyžaduje koordináciu medzi viac ako 
20 krajinami;1

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v riadení zmlúv, ako 
aj v ex ante kontrolách spojených s neregulárnym predĺžením a zmenou rámcovej 
zmluvy o poskytovaní služieb zabezpečenia služobných ciest po skončení jej platnosti; 
konštatuje, že touto zmenou sa zaviedli nové cenové aspekty, ktoré neboli zahrnuté do 
pôvodného postupu verejného obstarávania, a že neoprávnené platby súvisiace so 
zmluvou dosiahli v roku 2018 výšku 22 188 EUR; berie na vedomie námietku Europolu 
voči zisteniu Dvora audítorov, pokiaľ ide o riadenie zmlúv a kontroly ex ante, ako aj 
jeho záväzok týkajúci sa náležitej starostlivosti i správneho finančného riadenia, 
zdôrazňuje však, že takýmto nezrovnalostiam by sa malo v budúcnosti predchádzať; 
naliehavo vyzýva agentúru, aby lepšie dodržiavala nariadenie o rozpočtových 
pravidlách s cieľom primerane posilniť svoje vnútorné kontroly finančného riadenia; 

5. víta, že agentúra pripravuje akčný plán na riešenie oblastí, v ktorých je potrebné 
zlepšenie, uvedených v správe o riadení ľudských zdrojov a etických otázkach v 
Europole, ktorú vydal Útvar Komisie pre vnútorný audit; vyzýva agentúru, aby 
informovala výbor LIBE o zistených problémoch a zodpovedajúcich nadväzujúcich 
opatreniach;

6. berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil horizontálny trend naprieč agentúrami, 
pokiaľ ide o využívanie externých zamestnancov prijímaných do funkcie IT 
konzultanta; žiada, aby sa riešila táto závislosť od prijímania externých zamestnancov 
v takejto dôležitej oblasti; nabáda agentúru, aby konala, pokiaľ ide o jediné nevyriešené 
odporúčanie Dvora audítorov týkajúce sa uverejňovania oznámení o voľných 
pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov 

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

7. žiada agentúru, aby prehodnotila svoju jazykovú politiku, a vyzýva rozpočtový orgán, 
aby poskytol dostatočné finančné zdroje, ktoré umožnia preklad oficiálnych správ 
Europolu do všetkých úradných jazykov Únie vzhľadom na význam jeho práce pre 
európskych občanov a na skutočnosť, že spoločná parlamentná kontrolná skupina 
zložená z poslancov národných parlamentov a poslancov Európskeho parlamentu zo 
všetkých členských štátov by mala byť schopná riadne vykonávať svoju činnosť.


