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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα 

οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ («ο Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη 

εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις της 

είναι νόμιμες και κανονικές· 

2. εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που 

ανήλθε σε 99,8% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 89% για τις πιστώσεις 

πληρωμών· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που 

μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ανήλθε σε 41% για τις διοικητικές δαπάνες· τονίζει ότι 

είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· 

υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις 

βασικές λογιστικές αρχές·  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Οργανισμού να 

συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και πιστής 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού· 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την αμφιλεγόμενη ιδιωτική βάση 

δεδομένων WorldCheck, η οποία συχνά συνδέει άτομα και οργανώσεις με την 

τρομοκρατία μόνο βάσει δημόσιων πόρων, χωρίς τη δέουσα διερεύνηση και διαφάνεια ή 

τη διάθεση αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας· καλεί τον Οργανισμό να 

εξηγήσει στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

τον τρόπο με τον οποίον ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την εν λόγω ιδιωτική βάση 

δεδομένων στο έργο του, προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα της χρήσης 

δημόσιων κονδυλίων για την απόκτηση αδειών για την WorldCheck· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2015 και του συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να 

δημοσιεύσει και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει ικανοποίηση για τη 

δημοσίευση των κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών και σημειώνει τη δέσμευση 

του Οργανισμού να συμπληρώσει τους υφιστάμενους κανόνες με επιπλέον ρυθμίσεις· 

επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη 

των πολιτών της ΕΕ στην Ένωση και στους θεσμούς της· 

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός παρέχει με αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναμένουν οι αρμόδιες για την 

επιβολή του νόμου αρχές των κρατών μελών και οι συνεργαζόμενοι εταίροι· αναγνωρίζει 

ότι έγινε επεξεργασία περισσότερων από 732.000 επιχειρησιακών μηνυμάτων μέσω της 

ασφαλούς εφαρμογής δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) και ότι 

δρομολογήθηκαν περίπου 40.000 σχετικές υποθέσεις, ότι το σύστημα πληροφοριών της 

Ευρωπόλ (EIS) επεξεργάστηκε περισσότερες από 633.000 αναζητήσεις, ο Οργανισμός 

στήριξε 812 επιχειρήσεις, εκπόνησε περισσότερες από 4.000 επιχειρησιακές εκθέσεις και 

συντόνισε 98 κοινές δράσεις· 

6. σημειώνει ότι τα μέλη της διεύθυνσης του Οργανισμού δημοσίευσαν «δηλώσεις απουσίας 
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σύγκρουσης συμφερόντων»· καλεί ωστόσο τον Οργανισμό να δημοσιεύσει επίσης 

«δηλώσεις συμφερόντων», ούτως ώστε ένα τρίτο μέρος να  μπορεί να αξιολογήσει την 

απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν δημοσίευσαν δηλώσεις συμφερόντων, αλλά εκφράζει ικανοποίηση για τον επικείμενο 

νέο κανονισμό της Ευρωπόλ, που προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2017, με 

νέες διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων· 

7. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της αντίδρασης στις τρομοκρατικές επιθέσεις και στη 

μεταναστευτική κρίση και υπό το φως του θεματολογίου της Επιτροπής για την ασφάλεια 

και τη μετανάστευση, η εντολή του Οργανισμού και το προσωπικό του ενισχύθηκαν, και 

αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του· εκφράζει ικανοποίηση για τις επιτυχείς προσπάθειες 

του Οργανισμού όσον αφορά τη σύσταση της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά 

διαδικτυακού περιεχομένου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης 

μεταναστών (EMSC) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ECTC)· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτών 

των τριών νέων μέσων· 

8. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που αφορούν τα αρχεία 

δεδομένων εργασίας προς ανάλυση και τη θέσπιση του νέου συστήματος ανάλυσης της 

Ευρωπόλ και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας δεδομένων, ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων· 

9. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει να βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των εταίρων της, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των 

εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και της Eurojust, με σκοπό την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, και παράλληλα να τηρεί τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και 

ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του περιορισμού του σκοπού· καλεί τον 

Οργανισμό να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην παρουσίαση του έργου του μέσω 

διαδικτυακών πλατφορμών. 
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