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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει ικανοποίηση για την αύξηση (+6,7% σε σύγκριση με το 2018) των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια), από 3,49 

δισεκατομμύρια EUR το 2018 σε 3,73 δισεκατομμύρια EUR το 2019· επισημαίνει ότι η 

αύξηση αυτή απαιτεί επέκταση του ανώτατου ορίου του τομέα ΙΙΙ κατά περισσότερο 

από 25%, για να προστεθούν 927,5 εκατομμύρια EUR το 2019 (+10% σε σύγκριση με 

το 2018)· σημειώνει ότι αυτή είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά που επιστρατεύεται το 

μέσο ευελιξίας για να υποστηριχθούν ενέργειες οι οποίες εφαρμόζονται από το 2015· 

καλεί επομένως την Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 

2020, να θεσπίσει έναν μόνιμο και βιώσιμο μηχανισμό για τη χρηματοδότηση 

ενεργειών στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας και να βασίζεται σε μέσα 

ευελιξίας μόνο για χρηματοδότηση σε περιπτώσεις πραγματικά απρόβλεπτων κρίσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να παραμείνει μία 

από τις κύριες προτεραιότητες της Ένωσης και τονίζει τον ρόλο του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) ως βασικού χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των 

κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου 

εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· σημειώνει ωστόσο την 

επανεξισορρόπηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μεταξύ του ΤΕΑ και του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) υπέρ του τελευταίου, μετά τα 

αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης των δύο ταμείων· εκφράζει ικανοποίηση 

για την πολύ σημαντική αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ΤΑΜΕ 

κατά 401,7 εκατομμύρια EUR (+56% σε σύγκριση με το 2018), με στόχο τη 

χρηματοδότηση της νέας νομοθεσίας του Δουβλίνου (θεωρώντας ότι θα έχει εγκριθεί 

έως το τέλος του 2018)· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να θέσει ως 

προτεραιότητα, σε κάθε περίπτωση, τις μετεγκαταστάσεις για το 2019, ενώ επίσης 

εκφράζει ικανοποίηση για το κονδύλιο 175 εκατομμυρίων EUR που έχει ζητηθεί για 

την Ελλάδα, ιδίως μετά τη λήξη του μέσου ανθρωπιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης, 

την 1η Ιανουαρίου 2019· 

3. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο του ΤΑΜΕ, ώστε να γίνει σαφέστερος και διαφανέστερος ο τρόπος κατανομής 

και δαπάνης των πόρων που διατίθενται στους διάφορους στόχους και, ως εκ τούτου, 

στις εν λόγω γραμμές του προϋπολογισμού· ζητεί, ιδίως, από την Επιτροπή, να 

διαχωρίσει τις δαπάνες για δίκαιες στρατηγικές επιστροφής από τις δαπάνες για τη 

νόμιμη μετανάστευση και την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων 

τρίτων χωρών, σε όλα τα μελλοντικά σχέδια προϋπολογισμού· θεωρεί πως, σε ό,τι 

αφορά το ΤΑΜΕ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που στηρίζουν τους 

αιτούντες άσυλο και την ένταξη μεταναστών και προσφύγων· αναγνωρίζει εν 

προκειμένω τη θετική συμβολή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει, ιδίως, τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη διάσωση μεταναστών 
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και αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και στη διασφάλιση, την προαγωγή 

και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους· ζητεί, συνεπώς, από την Ένωση και τα κράτη 

μέλη να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τις ενέργειές τους, 

μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους απευθείας πρόσβαση στο ΤΑΜΕ· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για την κατάρτιση προϋπολογισμού ύψους 4,9 εκατομμυρίων 

EUR για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα αναλάβει τη δίωξη του διασυνοριακού 

εγκλήματος εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη 

του για την αντιπαραγωγική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το 

Πρόγραμμα για τη Δικαιοσύνη κατά 2,5 εκατομμύρια EUR (-5,4% σε σύγκριση με το 

2018)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια τέτοια μείωση είναι εντελώς 

αδικαιολόγητη, δεδομένης της επιχειρησιακής ανάπτυξης και των πολιτικών 

προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων 

της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος· 

5. εκφράζει τη λύπη του για την προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού και του 

πίνακα προσωπικού της Eurojust, σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς στο πεδίο της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (οργανισμούς ΔΕΥ), γεγονός που 

σημαίνει ότι η Ένωση λαμβάνει ημίμετρα για την καταπολέμηση των σημερινών 

απειλών κατά της ασφάλειας, καθώς δεν επιτρέπει την αποτελεσματική δικαστική 

παρακολούθηση· σημειώνει ότι η Eurojust είναι ο μοναδικός οργανισμός της Ένωσης 

που είναι σε θέση να εγγυηθεί την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω του συντονισμού 

και της συνεργασίας των ερευνητικών αρχών στη μάχη για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης μεταναστών 

και του οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η παροχή επαρκών οικονομικών μέσων 

στην Eurojust αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της και 

για την ανάπτυξη όλων των στρατηγικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της με 

σκοπό την αντιμετώπιση του αυξανόμενου φόρτου εργασίας και των δραστηριοτήτων 

συντονισμού, καθώς και για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στη λειτουργία της· 

ζητεί επιτακτικά την ενίσχυση της Eurojust με προϋπολογισμό ύψους 41,2 

εκατομμυρίων EUR και 217 θέσεις συνολικά, για το 2019· τονίζει την ανάγκη οι 

δημοσιονομικές ανάγκες της Eurojust να αντιστοιχούν σε ρεαλιστικές προβλέψεις στο 

πλαίσιο του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, σε ευθυγράμμιση με τη θέση του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη παροχής επαρκών πόρων στο ΠΔΠ μετά το 2020 

για τους οργανισμούς ΔΕΥ ώστε να αποφεύγεται η συστηματική ετήσια προσφυγή στις 

διατάξεις ευελιξίας του ΠΔΠ· 

6. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το επίπεδο της προτεινόμενης 

χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο αντιστοιχεί 

στο αρχικό αίτημα της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή· αναμένει από την Επιτροπή να 

παρουσιάσει διορθωτικό προϋπολογισμό για την αύξηση της χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων, εάν το επίπεδο επιχειρησιακής στήριξης που θα ζητηθεί από τα κράτη 

μέλη αυξηθεί το 2019·  

7. επισημαίνει ότι το 2019 θα είναι έτος προκλήσεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), λόγω της σημαντικής αύξησης των 

καθηκόντων του και του προϋπολογισμού που του διατίθεται, και ότι θα χρειαστεί 

επαρκή ενίσχυση των πόρων του ώστε να μπορέσει να επιτύχει αποτελέσματα σύμφωνα 
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με τη νέα εντολή του· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του όσον αφορά την 

προτεινόμενη ανεπαρκή χρηματοδότηση και τη στελέχωση του eu-LISA, με δεδομένη 

την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της 

επικαιροποίησης των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων (Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν (SIS), Eurodac και Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις) και της 

εφαρμογής και λειτουργικής διαχείρισης άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας 

στον τομέα ΔΕΥ· επισημαίνει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι αναγκαίες 

για τον eu-LISA, ιδίως για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του 

το 2019, συμπεριλαμβανομένων της δεύτερης φάσης του αυτόματου συστήματος 

αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) και του SIS· τονίζει την ανάγκη 

ενίσχυσης των πόρων του eu-LISA και πρόβλεψης 25 επιπλέον συμβασιούχων 

υπαλλήλων, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εντολή του· 

8. εκφράζει ικανοποίηση για την αύξηση (+16% σε σύγκριση με το 2018) των διοικητικών 

δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να καλυφθούν οι νέες 

αρμοδιότητές του όσον αφορά τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων, οι επιπλέον ανάγκες του σε σχέση με τους νέους κανόνες για 

την προστασία δεδομένων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και για την 

παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την 

προστασία δεδομένων των οργανισμών του πρώην τρίτου πυλώνα·  

9. ζητεί την αύξηση των θέσεων AD που δημιουργούνται για τον υπεύθυνο θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

(Frontex), ώστε να βοηθηθεί ο Οργανισμός να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη υψηλού 

επιπέδου στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πρόσθετα καθήκοντα που αναλαμβάνει· 

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) δεν αυξήθηκε, παρόλο που 

αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα αναλάβει νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες το 2019, 

δεδομένου ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα συνεχίζουν να πιέζονται· τονίζει ότι ο όγκος 

των πρόσθετων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον FRA έχει αυξηθεί σημαντικά από 

το 2015, λόγω της άφιξης αυξημένου αριθμού προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων 

άσυλο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εντολή του FRA εξακολουθεί 

να περιορίζει τον ρόλο του στην 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, των 

θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· προτείνει, συνεπώς, να αυξηθούν 

δεόντως οι χρηματοδοτικοί και οι ανθρώπινοι πόροι του, ώστε να διεκπεραιώνονται 

επαρκώς τα νέα καθήκοντά του που απορρέουν από αιτήματα των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, των κρατών μελών και άλλων οργανισμών της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται σε θέματα του κράτους δικαίου και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως ενόψει της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης σε 

ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων προτείνοντας ισχυρότερους μηχανισμούς 

παρακολούθησης και έννομης προστασίας· 

11. επισημαίνει ότι χρειάζονται περισσότεροι ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι για να 
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μπορέσει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της 

Επιβολής του Νόμου (CEPOL) να εφαρμόσει πλήρως την νομική του βάση, που 

ανανεώθηκε το 2015, και η οποία διεύρυνε την ομάδα-στόχο του από τα υψηλόβαθμα 

αστυνομικά στελέχη στους αστυνομικούς υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ένωση και 

στις γειτονικές της χώρες· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στη γεφύρωση των χασμάτων 

κατάρτισης που εμποδίζουν τις αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών να 

χρησιμοποιήσουν πλήρως τα μέσα και τα συστήματα συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στους 

τομείς του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, με παράλληλη 

αντιμετώπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως οριζόντιου θέματος στην αστυνομική 

κατάρτιση· 

12. επισημαίνει την πολύ σημαντική αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, από 

10 δισεκατομμύρια EUR το 2018 σε 11,38 δισεκατομμύρια EUR το 2019 (+13,1%), 

όπως επίσης και των πιστώσεων πληρωμών (+17,0%) για τον τομέα IV (Η Ευρώπη 

στον κόσμο)· εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη πλήρη χρήση για το 2019 

του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα IV, καθώς και των 1.116,2 

εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων 

προκειμένου να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Γειτονίας (ΕΜΓ) στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη Διάσκεψη του 

2018 για τη Συρία· επισημαίνει ότι 1,45 δισεκατομμύρια EUR εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της «Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες 

στην Τουρκία II» (ΔΠΤ II) και ότι 560 εκατομμύρια EUR εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία· τονίζει την πολύ απότομη 

αύξηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης στη ΔΠΤ II· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά την ορθή κατανομή και την υλοποίηση της 

εν λόγω συνεισφοράς, λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου, καθώς και της 

έλλειψης δικαστικής ανεξαρτησίας στην Τουρκία· 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 

αναθεώρηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM), προκειμένου 

να ενισχυθεί η συνολική προσέγγιση στη διαχείριση καταστροφών· τονίζει ότι η 

αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (+46,1%) και πληρωμών (+33,6%) για 

τον UCPM το 2019,, σε σύγκριση με το 2018, αντικατοπτρίζει την αναμενόμενη 

απορρόφηση για ενέργειες σε τρίτες χώρες· θεωρεί θετικό το γεγονός ότι τα κονδύλια 

για δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας το 2019 περιλαμβάνουν αυξήσεις σε 

σχέση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό ύψους 120 εκατομμυρίων EUR και 3,2 

εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση δραστηριοτήτων ετοιμότητας για την 

αντιμετώπιση καταστροφών· 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, 

συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και της 

ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, μέσω ειδικών ταμείων, ως μέτρο που συμβάλλει 

στην καταπολέμηση του εγκλήματος και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της 

Ένωσης. 



 

AD\1161833EL.docx 7/8 PE623.736v02-00 

 EL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 30.8.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

35 

8 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, 

Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie 

Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, 

Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude 

Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, 

Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika 

Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Jonathan Bullock, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luigi Morgano, Gabriele 

Preuß 

 



 

PE623.736v02-00 8/8 AD\1161833EL.docx 

EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

35 + 

ALDE Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 

GUE/NGL Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, 

Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian 

Ungureanu, Axel Voss 

S&D Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, 

Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini 

 

8 - 

ECR Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg 

EFDD Jonathan Bullock 

ENF Auke Zijlstra 

NI Udo Voigt 

PPE Frank Engel 

 

0 0 

  

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


