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Τροπολογία 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει την 
απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 2
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει την 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·
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απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 3
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει την 
απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 4
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης2
Παράγραφος 1
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για 
το οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει το 
κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για 
το οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 5
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová

Πρόταση απόφασης2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για 
το οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει το 
κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για 
το οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 6
Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 73,85 %, το οποίο 
συνιστά μείωση κατά 24,82 % σε 
σύγκριση με το 2017· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 90,56 %, αντιπροσωπεύοντας 
μείωση κατά 0,98 % σε σύγκριση με το 
2017·

1. σημειώνει ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 75,2 %· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 
2017·

Or. en

Τροπολογία 7
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 73,85 %, το οποίο 
συνιστά μείωση κατά 24,82 % σε 
σύγκριση με το 2017· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 75,2 %· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
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σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 90,56 %, αντιπροσωπεύοντας 
μείωση κατά 0,98 % σε σύγκριση με το 
2017·

ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 
2017·

Or. en

Τροπολογία 8
Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 73,85 %, το οποίο 
συνιστά μείωση κατά 24,82 % σε 
σύγκριση με το 2017· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 90,56 %, αντιπροσωπεύοντας 
μείωση κατά 0,98 % σε σύγκριση με το 
2017·

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 75,18 %· παρατηρεί ότι 
το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται 
στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 
2017·

Or. en

Τροπολογία 9
Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 1. εκφράζει τη λύπη του για το 
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γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 73,85 %, το οποίο 
συνιστά μείωση κατά 24,82 % σε 
σύγκριση με το 2017· παρατηρεί ότι το 
χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 90,56 %, αντιπροσωπεύοντας 
μείωση κατά 0,98 % σε σύγκριση με το 
2017·

γεγονός ότι οι προσπάθειες 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν 
ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 75,18 %· παρατηρεί ότι 
το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται 
στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με 
επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε 
έγκριση της νομικής βάσης τους· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 
2017·

Or. en

Τροπολογία 10
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού ήταν 
χαμηλότερη από την προβλεπόμενη λόγω 
της καθυστερημένης θέσπισης ή θέσης σε 
ισχύ νομικών πράξεων, κάτι που βρίσκεται 
εκτός του ελέγχου του Οργανισμού και 
επηρεάζει τόσο την εξέλιξη όσο και την 
ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων 
συστημάτων· σημειώνει ότι, σε απάντηση, 
ο Οργανισμός επέστρεψε στην Επιτροπή 
74 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών 
και μετέφερε 49 000 000 EUR σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 
θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις παραδοχές 
σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στα 
νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία τα 
οποία κατάρτισε η Επιτροπή καλεί τον 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού ήταν 
χαμηλότερη από την προβλεπόμενη λόγω 
της καθυστερημένης θέσπισης ή θέσης σε 
ισχύ νομικών πράξεων, κάτι που βρίσκεται 
εκτός του ελέγχου του Οργανισμού και 
επηρεάζει τόσο την εξέλιξη όσο και την 
ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων 
συστημάτων· σημειώνει ότι, σε απάντηση, 
ο Οργανισμός επέστρεψε στην Επιτροπή 
74 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών 
και μετέφερε 49 000 000 EUR σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 
θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις παραδοχές 
σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στα 
νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία τα 
οποία κατάρτισε η Επιτροπή· highlights 
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Οργανισμό, από κοινού με την Επιτροπή, 
να ευθυγραμμίσει καλύτερα τον σχεδιασμό 
του προϋπολογισμού του με το 
χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών 
πράξεων·

that the inscription of budgetary resources 
in the Agency's voted budget for legal acts 
not yet adopted introduces significant 
risks to sound financial management; 
καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τον 
Οργανισμό, να ευθυγραμμίσει καλύτερα 
τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του με 
το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών 
πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 11
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει τη σταθερή συνεργασία 
του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς 
της Ένωσης και την ενισχυμένη εντολή 
που δόθηκε από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/172618του 
Δεκεμβρίου του 2018, η οποία θα 
προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση 
της συνεργασίας, την παροχή 
προδραστικών συμβουλών και πρόσθετης 
υποστήριξης και βοήθειας στην Επιτροπή, 
στα κράτη μέλη και σε άλλους 
οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων, και τη 
στενότερη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σταθερή συνεργασία του Οργανισμού 
με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και 
την ενισχυμένη εντολή που δόθηκε από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/172618 του Δεκεμβρίου του 2018, η 
οποία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την 
ενίσχυση της συνεργασίας, την παροχή 
προδραστικών συμβουλών και πρόσθετης 
υποστήριξης και βοήθειας στην Επιτροπή, 
στα κράτη μέλη και σε άλλους 
οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων, και τη 
στενότερη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς·

_________________ _________________
18 Κανονισμός (EE) 2018/1726 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (eu-LISA), και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1987/2006 και της απόφασης 

18 Κανονισμός (EE) 2018/1726 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (eu-LISA), και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1987/2006 και της απόφασης 
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2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 
99).

2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 
99).

Or. en

Τροπολογία 12
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει, υπό το φως των 
παρατηρήσεων και των σχολίων που 
διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω 
συστήματα, και ότι τα διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι 
περιορισμοί που απορρέουν από τα εν 
λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει 
την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ 
χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει 
ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε 
βιώσιμη ούτε αποδοτική από 
επιχειρησιακή ή δημοσιονομική 
προοπτική· σημειώνει επίσης ότι ο 
Οργανισμός έχει δρομολογήσει 
πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της 
αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού του 
συστήματος με πρωταρχική κινητήριο 
δύναμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για τη διαλειτουργικότητα·

6. σημειώνει, υπό το φως των 
παρατηρήσεων και των σχολίων που 
διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω 
συστήματα, και ότι τα διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι 
περιορισμοί που απορρέουν από τα εν 
λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει 
την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ 
χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει 
ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε 
βιώσιμη ούτε αποδοτική από 
επιχειρησιακή ή δημοσιονομική 
προοπτική· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει 
δρομολογήσει πρωτοβουλία για τον 
εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής και του 
σχεδιασμού του συστήματος με 
πρωταρχική κινητήριο δύναμη την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
διαλειτουργικότητα· encourages the 
Agency to further explore the possibilities 
of establishing common procedures and 
shared systems;

Or. en
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Τροπολογία 13
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει, υπό το φως των 
παρατηρήσεων και των σχολίων που 
διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω 
συστήματα, και ότι τα διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι 
περιορισμοί που απορρέουν από τα εν 
λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει 
την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ 
χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει 
ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε 
βιώσιμη ούτε αποδοτική από 
επιχειρησιακή ή δημοσιονομική 
προοπτική· σημειώνει επίσης ότι ο 
Οργανισμός έχει δρομολογήσει 
πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της 
αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού του 
συστήματος με πρωταρχική κινητήριο 
δύναμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για τη διαλειτουργικότητα·

6. σημειώνει, υπό το φως των 
παρατηρήσεων και των σχολίων που 
διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω 
συστήματα, και ότι τα διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι 
περιορισμοί που απορρέουν από τα εν 
λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει 
την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ 
χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει 
ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε 
βιώσιμη ούτε αποδοτική από 
επιχειρησιακή ή δημοσιονομική 
προοπτική· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει 
δρομολογήσει πρωτοβουλία για τον 
εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής και του 
σχεδιασμού του συστήματος με 
πρωταρχική κινητήριο δύναμη την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
διαλειτουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 14
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. souligne que les moyens alloués à 
l'Agence demeureront inefficaces sans 
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volonté politique de réformer rapidement 
la politique actuelle en matière 
d'immigration; souligne que cette 
politique ne peut conduire qu'à des 
événements dramatiques et qu'il est donc 
temps de mettre en œuvre une politique 
ferme, à l'image de celle menée par 
l'Australie, où aucun immigré n'est admis 
sur le territoire s'il n'a pas de visa; 
demande en conséquence à l'Union et aux 
États membres de négocier avec les pays 
tiers d'origine et de transit, afin de 
faciliter et d'assurer la mise en œuvre 
effective d'accords de réadmission;

Or. fr

Τροπολογία 15
Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018· 
welcomes the Agency's reply that this 
execution rate can be attributed to the late 
adoption of the legal acts and urges the 
Agency to report on future progress;

Or. en

Τροπολογία 16
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
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Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018· 
acknowledges that this execution rate can 
be attributed to the late adoption of the 
correspondent legal acts;

Or. en

Τροπολογία 17
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης 
του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις 
σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων 
υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις 
το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 
αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018· 
notes that this execution rate can be 
attributed to the late adoption of the 
correspondent legal acts;
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Or. en

Τροπολογία 18
Lara Wolters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. Notes with concern that the 
reported figures for gender balance within 
the Management Board for 2018 are 
highly uneven with 40 male members and 
6 female members;

Or. en

Τροπολογία 19
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 
το 2018 από την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
αναγνωρίζει τους σημαντικούς κινδύνους 
που ενέχει για τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του ο μικρός αριθμός 
μελών του προσωπικού και έχει ζητήσει 
πρόσθετο προσωπικό στα έγγραφα 
προγραμματισμού του· αναγνωρίζει ότι η 
εν λόγω αύξηση του προσωπικού 
υπόκειται σε έγκριση από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, και ότι ο Οργανισμός 
προσπαθεί να μετριάσει τον κίνδυνο μέσω 
του ανακαθορισμού προτεραιοτήτων όσον 
αφορά τα καθήκοντα και των ταχέων 
προσλήψεων·

8. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 
το 2018 από την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός 
αναγνωρίζει τους σημαντικούς κινδύνους 
που ενέχει για τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του ο μικρός αριθμός 
μελών του προσωπικού· επισημαίνει ότι ο 
Οργανισμός έχει ζητήσει πρόσθετο 
προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού 
του·και έχει ζητήσει πρόσθετο προσωπικό 
στα έγγραφα προγραμματισμού του· 
αναγνωρίζει ότι η εν λόγω αύξηση του 
προσωπικού υπόκειται σε έγκριση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ότι ο 
Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει τον 
κίνδυνο μέσω του ανακαθορισμού 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τα 
καθήκοντα και των ταχέων προσλήψεων· 
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points out that the current practice of 
recruiting the necessary staff for the 
implementation of a legal act only once 
such legal act is in force implies reliance 
on existing staff to conduct preparatory 
measures for the implementation of such 
legal act, stretching the Agency's core 
team capabilities and therefore carrying 
the risk of affecting the Agency's 
performance of its daily activities; calls on 
the Commission to allow for the front-
loading of some of the staff foreseen in a 
proposal for a legal act in order to allow 
the Agency to efficiently prepare the 
implementation of such legal act;

Or. en

Τροπολογία 20
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. Stresses that the current practice 
according to which the Agency may only 
recruit the necessary staff for the 
implementation of a legal act once such 
legal act is in force stretches the Agency's 
core team capabilities and therefore 
carries the risk of preventing the Agency 
from sustaining a good performance of its 
daily activities; notes that the Court has 
identified a horizontal trend across 
agencies in the use of external staff hired 
in IT consultancy roles, calls for the 
dependence of the Agency, as the agency 
responsible for large-scale IT systems in 
the Union in the area of freedom, security 
and justice, on external recruitment in 
this area to be addressed; calls, therefore, 
on the Commission to allow for the front-
loading of some of the staff foreseen in a 
proposal for a legal act to allow the 
Agency to prepare the work required for 
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the implementation of such legal act;

Or. en

Τροπολογία 21
Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. Stresses that the fact that the 
Agency may only recruit the necessary 
staff for the implementation of a legal act 
once such act legal act is in force 
stretches the Agency’s core team 
capabilities and therefore carries the risk 
of unsatisfactory performance; calls, 
therefore, on the Commission to allow for 
the front-loading of some of the staff 
foreseen in a proposal for a legal act to 
allow the Agency to prepare the work 
required for the implementation of such 
legal act;

Or. en

Τροπολογία 22
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας πρόσληψης, η 
επιτροπή επιλογής του Οργανισμού, εις 
βάρος της διαφάνειας της διαδικασίας, 
παρέκκλινε από τη δημοσιευθείσα 
προκήρυξη κενής θέσης και εφάρμοσε 
υψηλότερη ελάχιστη βαθμολογία από τη 
δημοσιευθείσα για την εγγραφή των 

9. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας πρόσληψης, η 
επιτροπή επιλογής του Οργανισμού, εις 
βάρος της διαφάνειας της διαδικασίας, 
παρέκκλινε από τη δημοσιευθείσα 
προκήρυξη κενής θέσης και εφάρμοσε 
υψηλότερη ελάχιστη βαθμολογία από τη 
δημοσιευθείσα για την εγγραφή των 
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αιτούντων στον εφεδρικό πίνακα 
προσλήψεων· σημειώνει την απάντηση του 
Οργανισμού ότι προσάρμοσε την πρακτική 
του όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες 
και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διαδικασίες πρόσληψης θα περιλαμβάνουν 
την αρχή ότι το όριο για τον εφεδρικό 
πίνακα προσλήψεων θα πρέπει να 
καθορίζεται εκ των προτέρων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει την τήρηση 
των δημοσιευμένων κριτηρίων επιλογής·

αιτούντων στον εφεδρικό πίνακα 
προσλήψεων· notes from the Agency’s 
reply the commitment to using a more 
stringent wording in the vacancy notices 
to be published in the future; εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο 
Οργανισμός αναπροσάρμοσε αμέσως την 
πρακτική του όσον αφορά τις τρέχουσες 
διαδικασίες και ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διαδικασίες πρόσληψης θα 
περιλαμβάνουν την αρχή ότι το όριο για 
τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων θα 
πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων· 
καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει την 
τήρηση των δημοσιευμένων κριτηρίων 
επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 23
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για 
την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη 
λειτουργία του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει 
παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο 
Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους 
μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα 
μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να 
τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του 
MWS για την αύξηση της τιμής και, στη 
συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης 
κατά 1,5 μήνα μετά τη λήξη της 
σύμβασης-πλαισίου MWS· τονίζει ότι το 
πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη 
μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη 
συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-
πλαισίου είναι παράτυπα· σημειώνει την 

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για 
την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη 
λειτουργία του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει 
παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο 
Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους 
μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα 
μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να 
τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του 
MWS για την αύξηση της τιμής και, στη 
συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης 
κατά 1,5 μήνα μετά τη λήξη της 
σύμβασης-πλαισίου MWS· τονίζει ότι το 
πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη 
μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη 
συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-
πλαισίου είναι εν μέρει παράτυπα· 
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απάντηση του Οργανισμού ότι οι 
καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την 
έναρξη της διάδοχης σύμβασης-πλαισίου 
και τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης οδήγησαν 
στην απαίτηση να διασφαλιστεί η συνέχεια 
της συντήρησης για το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τις 
νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, και 
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
οριστικοποίησης των σειρών καταλόγων 
ελέγχου και υποδειγμάτων για τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η 
δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό 
της υποστήριξης των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων και της υποκείμενης 
σύναψης συμβάσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού 
ότι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν 
κατά την έναρξη της διάδοχης σύμβασης-
πλαισίου και τα πρόσθετα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
οδήγησαν στην απαίτηση να διασφαλιστεί 
η συνέχεια της συντήρησης για το 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα 
με τις νομικές υποχρεώσεις του 
Οργανισμού, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
η διαδικασία οριστικοποίησης των σειρών 
καταλόγων ελέγχου και υποδειγμάτων για 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η 
δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό 
της υποστήριξης των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων και της υποκείμενης 
σύναψης συμβάσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για 
την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη 
λειτουργία του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει 
παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο 
Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους 
μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα 
μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να 
τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του 
MWS για την αύξηση της τιμής και, στη 
συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης 
κατά 1,5 μήνα μετά τη λήξη της 
σύμβασης-πλαισίου MWS· τονίζει ότι το 
πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη 
μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη 

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για 
την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη 
λειτουργία του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει 
παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο 
Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους 
μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα 
μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να 
τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του 
MWS για την αύξηση της τιμής και, στη 
συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης 
κατά 1,5 μήνα μετά τη λήξη της 
σύμβασης-πλαισίου MWS· τονίζει ότι το 
πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη 
μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη 
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συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-
πλαισίου είναι παράτυπα· σημειώνει την 
απάντηση του Οργανισμού ότι οι 
καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την 
έναρξη της διάδοχης σύμβασης-πλαισίου 
και τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης οδήγησαν 
στην απαίτηση να διασφαλιστεί η συνέχεια 
της συντήρησης για το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τις 
νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, και 
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
οριστικοποίησης των σειρών καταλόγων 
ελέγχου και υποδειγμάτων για τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η 
δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό 
της υποστήριξης των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων και της υποκείμενης 
σύναψης συμβάσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά 
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-
πλαισίου είναι εν μέρει παράτυπα· 
σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού 
ότι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν 
κατά την έναρξη της διάδοχης σύμβασης-
πλαισίου και τα πρόσθετα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
οδήγησαν στην απαίτηση να διασφαλιστεί 
η συνέχεια της συντήρησης για το 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα 
με τις νομικές υποχρεώσεις του 
Οργανισμού, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
η διαδικασία οριστικοποίησης των σειρών 
καταλόγων ελέγχου και υποδειγμάτων για 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η 
δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό 
της υποστήριξης των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων και της υποκείμενης 
σύναψης συμβάσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 
Οργανισμός παρέτεινε μια απευθείας 
σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλειας και υποδοχής πέραν της 
διάρκειάς της από τέσσερα σε έξι έτη, 
αυξάνοντας τη συμβατική αξία κατά 73 %, 
κάτι που δεν συμμορφώνεται με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, με αποτέλεσμα 
οι πληρωμές που εκτελέστηκαν πέραν της 
αρχικής περιόδου να είναι παράτυπες· 
σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού 
ότι η κατάσταση προκλήθηκε από 

14. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 
Οργανισμός παρέτεινε μια απευθείας 
σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλειας και υποδοχής πέραν της 
διάρκειάς της από τέσσερα σε έξι έτη, 
αυξάνοντας τη συμβατική αξία κατά 73 %, 
κάτι που δεν συμμορφώνεται με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, με αποτέλεσμα 
οι πληρωμές που εκτελέστηκαν πέραν της 
αρχικής περιόδου να είναι παράτυπες· 
σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού 
ότι η κατάσταση προκλήθηκε από 
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εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εγκαίρως 
στο μητρώο εξαιρέσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εγκαίρως 
στο μητρώο εξαιρέσεων· acknowledges 
that decisions have been made to ensure 
the continuous provision of security 
services; καλεί τον Οργανισμό να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για 
την απαλλαγή αρχής σχετικά με την 
εκτεταμένη χρήση εξωτερικών αναδόχων 
για την ανάπτυξη και συντήρηση έργων 
ΤΠ, ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται 
στρατηγική εφοδιασμού για να 
διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση 
των ιδίων πόρων του· αναγνωρίζει ότι η 
απόφαση για τη διάθεση επαρκών πόρων 
προσωπικού ανήκει στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ως αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για 
την απαλλαγή αρχής σχετικά με την 
εκτεταμένη χρήση εξωτερικών αναδόχων 
για την ανάπτυξη και συντήρηση έργων 
ΤΠ, ο Οργανισμός επεξεργάζεται 
στρατηγική εφοδιασμού για να 
διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση 
των ιδίων πόρων του· highlights that the 
Court has identified a horizontal trend 
across agencies in use of external staff 
hired in IT consultancy; stresses that the 
Agency's dependence on external 
recruitment in this area needs to be 
urgently addressed; αναγνωρίζει ότι η 
απόφαση για τη διάθεση επαρκών πόρων 
προσωπικού ανήκει στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ως αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές·

Or. en

Τροπολογία 27
Tomáš Zdechovský
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. Urges the Agency to explore 
possibilities of resources sharing on 
overlapping tasks among other agencies 
with similar activities; encourages the 
Agency to start looking for ways of 
sharing non-expert staff in areas such as 
ITC, accounting, etc., most notably with 
the Body of European Regulators for 
Electronic Communications based in Riga 
and the European Chemicals Agency 
based in Helsinki;

Or. en

Τροπολογία 28
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο του 
2018, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την 
εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με 
την πρόληψη και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων για τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου και των 
συμβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν την ετήσια υποβολή των 
δηλώσεων συμφερόντων τους και την 
αξιολόγηση των δηλώσεων από τους 
προέδρους του διοικητικού συμβουλίου 
και των αντίστοιχων συμβουλευτικών 
ομάδων, κατά περίπτωση, με τη στήριξη 
του Οργανισμού, και στη συνέχεια τη 
δημοσίευσή τους στον δικτυακό τόπο του 
Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
έχει θεσπίσει κανόνες για την πρόληψη και 
τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων για τα μέλη του 

16. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, τον 
Νοέμβριο του 2018, ο Οργανισμός 
ολοκλήρωσε την εφαρμογή των νέων 
κανόνων σχετικά με την πρόληψη και τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων για 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 
των συμβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν την ετήσια υποβολή των 
δηλώσεων συμφερόντων τους και την 
αξιολόγηση των δηλώσεων από τους 
προέδρους του διοικητικού συμβουλίου 
και των αντίστοιχων συμβουλευτικών 
ομάδων, κατά περίπτωση, με τη στήριξη 
του Οργανισμού· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την έγκριση νέου 
υποδείγματος δηλώσεων ενδιαφέροντος, 
και στη συνέχεια τη δημοσίευσή τους στον 
δικτυακό τόπο του Οργανισμού· σημειώνει 
ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει κανόνες 
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προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2018, όλα 
τα μέλη του προσωπικού υπέβαλαν 
δηλώσεις συμφερόντων, από τις οποίες 31 
δήλωσαν συμφέροντα (αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 20 % του προσωπικού) που 
αξιολογήθηκαν από τους άμεσα 
προϊσταμένους και ότι, για τρία μέλη του 
προσωπικού (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
2 % του προσωπικού), ελήφθησαν μέτρα 
για να μετριαστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ότι, 
τον Ιούνιο του 2018, το διοικητικό 
συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του 
Οργανισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών· σημειώνει ότι, σύμφωνα 
με την απάντηση του Οργανισμού, δεν 
υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης 
των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του·

για την πρόληψη και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων για τα μέλη 
του προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2018, 
όλα τα μέλη του προσωπικού υπέβαλαν 
δηλώσεις συμφερόντων, από τις οποίες 31 
δήλωσαν συμφέροντα (αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 20 % του προσωπικού) που 
αξιολογήθηκαν από τους άμεσα 
προϊσταμένους και ότι, για τρία μέλη του 
προσωπικού (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
2 % του προσωπικού), ελήφθησαν μέτρα 
για να μετριαστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων· regrets 
however that the new model of 
declaration of interest has not also been 
applied to the executive leadership; notes 
with regret that only a declaration of 
absence of conflict of interest is available 
for the executive director; σημειώνει ότι, 
τον Ιούνιο του 2018, το διοικητικό 
συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του 
Οργανισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών· σημειώνει ότι, σύμφωνα 
με την απάντηση του Οργανισμού, δεν 
υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης 
των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του· 
highlights in that respect that the Union 
agencies should set a model in terms of 
transparency and calls on the members of 
the management board to publish their 
CVs on the Agency's website;
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Τροπολογία 29
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Calls upon the Agency to aim its 
focus on disseminating the results of its 
research to the general public, and to 
reach out to public via social media and 
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other media outlets;

Or. en


