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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 τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα 

με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων («ο 

Oργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 

31 Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πολύ χαμηλό επίπεδο ακυρωμένων μεταφορών 

πιστώσεων (κάτω από 2%) και το πολύ υψηλό επίπεδο απορρόφησης των επιδοτήσεών 

του από την Ένωση (99%)· συμφωνεί ότι το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό σωστού 

σχεδιασμού και ορθής διαχείρισης· σημειώνει, ωστόσο, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων 

πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ήταν υψηλό (70%) όσον αφορά τις 

δαπάνες, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στη φύση των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού, που περιλαμβάνουν την ανάθεση μελετών πολύμηνης διάρκειας, η οποία 

συχνά εκτείνεται στο επόμενο έτος· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, ο 

Οργανισμός επικεντρώθηκε στα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται με 

την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών οι οποίοι έρχονται στην Ένωση, 

όπως δείχνει, ιδίως, η γνωμοδότηση του Οργανισμού σε σχέση με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που έχουν δημιουργηθεί στην 

Ελλάδα και την Ιταλία· σημειώνει, ειδικότερα, ότι ο Οργανισμός πολλαπλασίασε τις 

δραστηριότητές του στο πεδίο της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, των 

θεωρήσεων, των συνοριακών ελέγχων και των διαδικασιών ασύλου· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2015 ο Οργανισμός συνέχισε την 

έρευνά του σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των ανεπαρκειών στις πολιτικές ένταξης 

της Ένωσης και τις αντίστοιχες των κρατών μελών της· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για 

τις συστάσεις πολιτικής του Οργανισμού στη βάση ερευνών και με αντικείμενο την 

επιτυχή καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού και τον αγώνα υπέρ της κοινωνικής ένταξης 

των Ρομά· 

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού εξακολουθεί 

να περιορίζει τον ρόλο του όσον αφορά την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

τονίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί με δική του 

πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει 

να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, 

θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· 

6. εκφράζει ικανοποίηση για το σοβαρό έργο του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός 

διοργάνωσε 60 εκδηλώσεις στις οποίες συναντήθηκαν βασικοί εταίροι του Οργανισμού 

και ενδιαφερόμενοι φορείς για να συζητήσουν ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

άπτονται ποικίλων θεματικών πεδίων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός προσέφερε την 
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εμπειρογνωμοσύνη του σε 240 παρουσιάσεις και ακροάσεις και ότι οι έρευνές του 

δημοσιεύτηκαν σε 32 εκθέσεις και έγγραφα· υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός εξέδωσε 122 

γνωμοδοτήσεις, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την προορατική 

στάση του έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού να παρουσιάσει τα 

συμπεράσματά του με προσιτό τρόπο μέσα από πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό· υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω 

διάδοση του έργου του Οργανισμού μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες· 

8. καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για την προστασία 

των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· 

9. συνιστά να συμπεριληφθούν οι προτεινόμενοι νέοι θεματικοί τομείς της αστυνομικής και 

της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο νέο πολυετές πλαίσιο, το οποίο 

βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση· τονίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις αποτελεί 

μέρος του δικαίου της Ένωσης και, κατά συνέπεια, περιλαμβάνεται στο πεδίο 

καθηκόντων του Οργανισμού. 
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