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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 το γεγονός ότι, βάσει των συμπερασμάτων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης (EU-LISA) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του 

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

2. εκφράζει ικανοποίηση για τις βελτιώσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό και την 

παρακολούθηση του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού υπερέβη το 99 % τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο 

και για τις πιστώσεις πληρωμών· 

3. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών μη επιχειρησιακής κατάρτισης χωρίς να εξασφαλίσει ότι 

ενεργεί σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης στο πλαίσιο αυτής της 

υπεργολαβίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι μια πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε 

χωρίς επίσημη μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον διατάκτη· σημειώνει τη διαπίστωση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Οργανισμός συνήψε συμβατικές συμφωνίες ή διεξήγαγε 

διαπραγματεύσεις με έναν και μόνον αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να έχει προσδιορίσει με 

ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες, καθώς και την απάντηση του Οργανισμού ότι αυτό 

οφειλόταν σε εξωτερικούς παράγοντες· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ενήργησε 

σύμφωνα με τον δικό του δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί, ωστόσο, από τον Οργανισμό 

να συνεχίσει να αναπτύσσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του με στόχο να 

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης, δεδομένων 

των ιδιαίτερα υψηλών χρηματικών ποσών τα οποία συνεπάγεται η ανάπτυξη και 

συντήρηση συστημάτων ΔΕΥ και των συναφών κινδύνων· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες να παραμένουν τα συστήματα ΔΕΥ 

ευθυγραμμισμένα με εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και απρόβλεπτα γεγονότα 

κατά τη διάρκεια του έτους· αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του Οργανισμού για 

τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· ζητεί από τον Οργανισμό να παρακολουθεί στενά τους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του και, εάν χρειάζεται, να υποβάλλει έγκαιρα και 

αιτιολογημένα αιτήματα για προσαρμογές· 

5. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 2015 αναφέρθηκαν δύο περιστατικά παραβίασης 

δεδομένων σε σχέση με την εσωτερική διοικητική διαδικασία στον Οργανισμό· εκφράζει 

ικανοποίηση για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στους 

κόλπους του Οργανισμού, μέσω πρόσθετων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, 

επιμορφώσεων του προσωπικού, και της κατάρτισης μιας πολιτικής και διαδικασιών, 

καθώς και σχετικού σχεδίου δράσης και προγράμματος εργασίας, όσον αφορά τις 

παραβιάσεις δεδομένων· 

6. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, τον Μάρτιο του 2015, το διοικητικό συμβούλιο 
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ενέκρινε ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων όσον αφορά το έργο του Οργανισμού· είναι της 

άποψης ότι τέτοιοι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 

συνέπειες και τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις του σχετικά με την ασφάλεια, τη 

μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και τα θεμελιώδη δικαιώματα· προσβλέπει 

στα αποτελέσματα της εφαρμογής των δεικτών αυτών για το 2016· καλεί τον Οργανισμό 

να βελτιώσει την προβολή του έργου του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. 



 

AD\1117073EL.docx 5/5 PE595.385v02-00 

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 9.2.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

41 

2 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie 

Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar 

Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, 

Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter 

Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav 

Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 

Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, 

Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer 

 
 


