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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembno vlogo Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: 
Europol ali agencija) pri zagotavljanju pomoči državam članicam pri kazenskih 
preiskavah;

2. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi 
računovodskimi izkazi Europola za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih vidikih 
zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno 
predstavljen; poudarja, da se je proračun agencije s 118 povečal na 137 milijonov EU 
(+16 %), število zaposlenih pa z 804 na 826 (+2,7 %); 

3. ugotavlja, da se je število operacij, ki jih je Europol podprl, s 1496 leta 2017 povečalo 
na 1748 leta 2018 (+16,8 %), število operativnih sestankov, ki jih je Europol financiral, 
s 403 leta 2017 na 427 leta 2018 (+5,9 %), število skupnih preiskovalnih skupin, ki jih 
je Europol podprl, pa s 64 leta 2017 na 93 leta 2018 (+45 %), pri čemer je bilo pri 27 od 
teh skupin potrebno usklajevanje med več kot 20 državami1;

4. obžaluje, da je Računsko sodišče pri upravljanju pogodb in predhodnem preverjanju 
ugotovilo pomanjkljivosti, ki so se nanašale na to, da je agencija okvirno pogodbo o 
zagotavljanju storitev poslovnih potovanj po njenem izteku neupravičeno podaljšala in 
spremenila; ugotavlja, da so bili s spremembo uvedeni novi cenovni vidiki, ki niso bili 
zajeti v prvotnem postopku za oddajo javnega naročila, in da so nepravilna plačila, 
povezana s pogodbo, leta 2018 znašala 22.188 EUR; je seznanjen, da Europol 
nasprotuje ugotovitvi Računskega sodišča glede upravljanja pogodb in predhodnega 
preverjanja ter da je zavezan potrebni skrbnosti in dobremu finančnemu poslovodenju, 
vendar poudarja, da je treba takšne nepravilnosti v prihodnosti preprečiti; poziva 
agencijo, naj v večji meri upošteva finančno uredbo, da bo ustrezno okrepila svoje 
notranje kontrole finančnega poslovodenja; 

5. pozdravlja, da je agencija pripravila akcijski načrt, da bi se lotila področij, na katerih so 
možne izboljšave, kot so opredeljena v poročilu z naslovom Human Resources 
Management and Ethics in EUROPOL (Upravljanje človeških virov in etika v 
Europolu), ki ga je izdala služba Komisije za notranjo revizijo; poziva agencijo, naj 
odboru LIBE poroča o ugotovljenih težavah in ustreznih nadaljnjih ukrepih;

6. je seznanjen, da je Računsko sodišče ugotovilo, da vse agencije za svetovanje na 
področju informacijske tehnologije zaposlujejo zunanje osebje; poziva k odpravi te 
odvisnosti od zaposlovanja zunanjih sodelavcev na tem pomembnem področju; 
spodbuja agencijo, naj ukrepa v zvezi z edinim še neizvedenim priporočilom 
Računskega sodišča, in sicer naj prosta delovna mesta objavlja na spletnem mestu 
Evropskega urada za izbor osebja (EPSO);

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf.
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7. prosi agencijo, da pregleda svojo jezikovno politiko, in poziva proračunski organ, naj 
zagotovi zadostna finančna sredstva, da bodo lahko uradna poročila Europola prevedena 
v vse uradne jezike Unije, glede na to, kako pomembno je njegovo delo za evropske 
državljane, in dejstvo, da bi morala biti skupina za skupni parlamentarni nadzor, ki jo 
sestavljajo nacionalni in evropski poslanci iz vseh držav članic, sposobna ustrezno 
opravljati svoje delo.


