
 

AD\1117069EL.docx  PE595.383v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

2016/2178(DEC) 

15.2.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015 

(2016/2178(DEC)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petr Ježek 

 



 

PE595.383v02-00 2/5 AD\1117069EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1117069EL.docx 3/5 PE595.383v02-00 

 EL 

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 της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) 

παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 

2015 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές· 

2. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 

2015, που έφθασε το 95,5 %, από το οποίο το 79 % έχει ήδη καταβληθεί· σημειώνει 

ωστόσο ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων για διοικητικές δαπάνες που μεταφέρθηκε από το 2014 στο 2015 ανήλθε σε 

49% στο τέλος του 2015, ποσοστό σχετικά υψηλό, ωστόσο χαμηλότερο από εκείνο του 

2014 (59 %)· σημειώνει ότι η μετεγκατάσταση της ΕΑΑ από το ΗΒ στην Ουγγαρία τον 

Σεπτέμβριο του 2014 και η επακόλουθη ανάγκη σύναψης νέων συμβάσεων υπηρεσιών 

και προμηθειών αποτελεί την κύρια αιτία για το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015· 

3. εκφράζει ικανοποίηση για τα σταθερά αποτελέσματα της ΕΑΑ· γνωρίζει ότι 

εκπαιδεύτηκαν 12.992 αστυνομικοί υπάλληλοι, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 25 % σε σύγκριση με το 2014· εκφράζει ικανοποίηση για το πολύ υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης των εκπαιδευθέντων, που έφθασε το 93% για τα σεμινάρια στις 

εγκαταστάσεις του Οργανισμού, το 94 % για τα διαδικτυακά σεμινάρια και το 94 % για 

τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής αστυνομικών· γνωρίζει ότι ο αριθμός των 

δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού (85) υπερέβη τον στόχο (80), 

συγκεντρώνοντας 3.073 συμμετέχοντες αστυνομικούς, με αύξηση κατά 12 % σε σχέση με 

την αρχική πρόβλεψη (2.755) ενθαρρύνει ωστόσο την ΕΑΑ να βελτιώσει τις εκθέσεις που 

υποβάλλει σχετικά με την επίδραση των δραστηριοτήτων της στην ασφάλεια της Ένωσης· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2015 η ΕΑΑ διοργάνωσε διαδικτυακά 

σεμινάρια για να διαθέσει στους αστυνομικούς υπαλλήλους επικαιροποιημένη 

πληροφόρηση και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση 

εγκλημάτων μίσους και διαφόρων μορφών βίας για λόγους φύλου, και προσέφερε 

κύκλους κατάρτισης με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά τα οι ΛΟΑΔΜ (όπως υπερβολική ή ανεπαρκής 

αστυνόμευση και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους) και για 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά σε επίπεδο 

δημόσιας τάξης· ζητεί να συνεχιστεί η προσφορά κύκλων κατάρτισης στο πεδίο των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η σχετική ευαισθητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων· 

5. σημειώνει την επιχορήγηση, ύψους 2 500 000 EUR, εκ μέρους της Επιτροπής, για την 

υλοποίηση ενός έργου δημιουργίας ικανοτήτων για την κατάρτιση σε θέματα 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε τέσσερις χώρες της περιοχής Μέσης Ανατολής και 

Βόρειας Αφρικής· ζητεί να πραγματοποιηθεί διεξοδική αξιολόγηση του έργου και της 

προστιθέμενης αξίας του έργου για την ασφάλεια της Ένωσης και, αν αυτό κριθεί 

ωφέλιμο, να συνεχιστεί και να παραταθεί το εν λόγω έργο και στα επόμενα έτη· 
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6. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την έγκριση, τον Νοέμβριο του 2014, της 

πολιτικής της ΕΑΑ για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, 

τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων της δεν 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΑΑ· υπενθυμίζει στην ΕΑΑ ότι θα πρέπει να θέσει 

αυτά τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και να 

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς· καλεί την 

ΕΑΑ να υιοθετήσει μια σαφή και σθεναρή στρατηγική όσον αφορά τις καταγγελίες 

δυσλειτουργιών και κανόνες κατά των μετακινήσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα («revolving doors») σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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