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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 Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 

(«EASO») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 

Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές· 

2. παρατηρεί ότι η EASO ανέλαβε υποχρεώσεις ανερχόμενες μόλις στο 93,7% του 

εγκριθέντος προϋπολογισμού της και ότι ποσό που αντιστοιχεί στο 36,9% των 

ανειλημμένων πιστώσεων μεταφέρθηκε για διοικητικές δαπάνες· αναγνωρίζει ότι 

πράγματι αυτά τα όχι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά στοιχεία δεν παραπέμπουν σε 

διαρθρωτικά προβλήματα στους κόλπους της EASO· σημειώνει την αύξηση του 

προσωπικού και του προϋπολογισμού το 2015 λόγω του καίριου ρόλου της στην 

υποστήριξη των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την επείγουσα βοήθεια· καλεί την 

EASO να βελτιώσει την επίδοσή της όσον αφορά την έγκαιρη πραγματοποίηση των 

πληρωμών, σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

έγκριση νέας πολιτικής προσλήψεων προσωρινών και συμβασιούχων υπαλλήλων, η οποία 

λύνει τα περισσότερα από τα προβλήματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 

παλαιότερους ελέγχους του· 

3. παρατηρεί με ανησυχία τον μεγάλο αριθμό των εκκρεμοτήτων και των εν εξελίξει 

διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012, 

το 2013 και το 2014 σε σχέση με τις διαδικασίες προσλήψεων, τις καθυστερήσεις 

πληρωμών, τους υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής του προσωπικού και τις επιστροφές 

δαπανών· καλεί την EASO να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες διορθωτικές 

ενέργειες κατά τη διάρκεια του 2017· 

4. υπενθυμίζει ότι το 2015 υποβλήθηκαν σχεδόν 1.400.000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, 

αριθμός πρωτοφανής· αναγνωρίζει ότι η EASO κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να 

φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με βάση το ευρωπαϊκό θεματολόγιο 

για την μετανάστευση, και ιδίως στο πλαίσιο της δημιουργίας των κέντρων υποδοχής και 

ταυτοποίησης (hotspots)· σημειώνει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η EASO για την 

διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης· καλεί την EASO να υποβάλει στην αρμόδια για 

την απαλλαγή αρχή σχέδιο μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση των παραμέτρων της 

δημοσιονομικής και διαχειριστικής της επίδοσης· 

5. ενθαρρύνει ιδίως την υποστήριξη και την πρακτική συνεργασία σε ζητήματα τα οποία 

αφορούν παιδιά που ζητούν άσυλο, περιλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση από την EASO του Δικτύου 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1). 
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δράσεων για τα παιδιά· 

6. παροτρύνει την EASO να δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 

συμπλήρωμα της δικής της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων· παροτρύνει την EASO να 

εγκρίνει πολιτική και οδηγό ορθής πρακτικής για θέματα θεσμικής διαχείρισης και για 

την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί από την EASO να εγκρίνει 

δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν 

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

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

2014· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό όγκο του έργου της Υπηρεσίας, που 

περιλάμβανε τη διοργάνωση περισσότερων από 117 συνεδριάσεων και εργαστηρίων, την 

κατάρτιση 3.764 υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, τη μετεγκατάσταση 272 προσώπων και 

τη διαβούλευση με περισσότερες από 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του ανεξάρτητου ελέγχου που έγινε από την Ernst & 

Young και τη δέσμευση της EASO να εκπονήσει αντίστοιχο σχέδιο δράσης· συμφωνεί ότι 

είναι ανάγκη να βελτιώσει η EASO την προβολή των αποτελεσμάτων και των συνεπειών 

των δραστηριοτήτων της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη μιας 

βελτιωμένης διαδικτυακής διεπαφής για τα έγγραφα που αφορούν τη χώρα καταγωγής· 

σημειώνει ότι, στα τέλη του 2015, περίπου 17.000 έγγραφα σχετικά με τις χώρες 

καταγωγής ήταν προσβάσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης· 

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι ορισμένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

προερχόμενα από τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Κύπρο και 

την Τσεχία, δημοσίευσαν ελλιπείς δηλώσεις συμφερόντων· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια 

για το γεγονός ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενα από την Κροατία, τη 

Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία δεν δημοσίευσαν καν δηλώσεις 

συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του οργανισμού· υπενθυμίζει ότι η 

διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της 

Ένωσης στους θεσμούς της· 
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