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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 την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, βάσει των συμπερασμάτων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust παρέχουν ακριβοδίκαιη 

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

είναι νόμιμες και κανονικές· 

2. παροτρύνει την Eurojust να εξακολουθήσει να ασχολείται με την πάταξη της 

τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου και του εγκλήματος στον 

κυβερνοχώρο κατά προτεραιότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα κράτη μέλη 

κάνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό χρήση των συνεδριάσεων συντονισμού και των 

κέντρων συντονισμού και διότι εκτιμούν την διευρυνόμενη συμμετοχή τρίτων χωρών σε 

κοινές ανακριτικές ομάδες· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός  ότι οι υποθέσεις για τις 

οποίες τα κράτη μέλη ζητούν την συνδρομή της Eurojust εξακολουθούν να αυξάνονται 

και ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 23 % σε σχέση με το 2014· θεωρεί ότι ο 

προϋπολογισμός της θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα· σημειώνει το υψηλό ποσοστό 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Eurojust, που ανήλθε το 2015 στο 99,86 % του 

ετήσιου προϋπολογισμού της ύψους 33.818 εκατομμυρίων EUR· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεσή της για το 2015, η Eurojust 

δήλωσε ότι η διαφθορά δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ένωσης· 

σημειώνει ότι η εν λόγω δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τις 90 υποθέσεις διαφθοράς για 

τις οποίες ζητήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη της Eurojust το 2015 (διπλάσιες σε σύγκριση με 

το 2014), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Eurojust· αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα, η 

Ρουμανία και η Κροατία ήταν τα κράτη μέλη που υπέβαλαν περισσότερα τέτοια αιτήματα 

όσον αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά· 

4. εκφράζει τη λύπη του διότι η Eurojust αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσίμων 

προϋπολογισμού εξαιτίας των γνωστών διαρθρωτικών αδυναμιών από τις οποίες πάσχει η 

χρηματοδότησή της· εκφράζει τη λύπη του διότι η οικονομική αβεβαιότητα που 

αντιμετώπισε η Eurojust κατέστησε αναπόφευκτη την αναβολή ορισμένων εν εξελίξει 

δραστηριοτήτων αλλά και πολύτιμων τεχνολογικών εξελίξεων· ζητεί από την Eurojust και 

την Επιτροπή να επιλύσουν τούτες τις γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες και να 

διασφαλίσουν μια ικανοποιητικού επιπέδου χρηματοδότηση για τα προσεχή χρόνια· 

5. παρατηρεί το υψηλό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν για 

διοικητικές δαπάνες (21 %)· δέχεται ότι τούτο οφείλεται κυρίως στην δημοσιονομική 

αβεβαιότητα· εκφράζει τη λύπη του διότι ανέκυψαν έτσι προβλήματα εκτέλεσης σε σχέση 

με συγκεκριμένες συμβάσεις για υπηρεσίες ασφαλείας και φιλοξενίας, προγράμματα 

ΤΠΕ, αγορά και συντήρηση υλικού και υπηρεσίες συμβούλων και δαπάνες έργου για τις 

νέες εγκαταστάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Eurojust, παρά τις δυσκολίες 

που έχει να αντιμετωπίσει, έχει δεσμευθεί να αποφύγει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες 

μεταφορές· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοίκηση και τα μέλη της ανεξάρτητης Kοινής 

Eποπτικής Aρχής δεν δημοσίευσαν τις δηλώσεις συμφερόντων τους· ζητεί την άμεση 
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δημοσίευση των εν λόγω δηλώσεων· καλεί την Eurojust να εγκρίνει οδηγό ορθής 

πρακτικής σε θέματα θεσμικής διαχείρισης, καθώς και οδηγό ορθής πρακτικής για την 

αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

δημοσίευσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 και να θεσπίσει σαφείς κανόνες κατά 

του φαινομένου της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα· υπενθυμίζει στην Eurojust να 

εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 

των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

2014. 
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