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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι κατέστη δυνατό για το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι 
από κάθε σημαντική άποψη αξιόπιστοι, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει μία 
εξαίρεση· η εξαίρεση αυτή παραπέμπει στο σύστημα λογιστικής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων, πρόβλημα το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε τονίσει επίσης το 2006· 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απαντήσεις της ΕΑΑ όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα·

2. σημειώνει επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεώρησε ότι οι υποκείμενες των ετησίων 
λογαριασμών της ΕΑΑ πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές με εξαίρεση 
δύο: τη συμμόρφωση του συστήματος συμβάσεων προς τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού, θέμα που ετίθετο επίσης και από την έκθεση 2006 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τις περιπτώσεις όπου έγινε χρήση πιστώσεων για να 
χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές δαπάνες προσωπικού της ΕΑΑ· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
απαντήσεις της ΕΑΑ όσον αφορά αυτά τα θέματα·

3. τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να τηρεί αυστηρά η ΕΑΑ τον δημοσιονομικό κανονισμό και 
τη νομοθεσία της ΕΕ περί συμβάσεων προμηθειών και να βελτιώσει τη διαχείριση των 
οικονομικών της, καθόσον είναι το δεύτερο κατά σειράν έτος όπου το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατυπώνει παρόμοιες/πανομοιότυπες ανησυχίες·

4. ζητεί από την Επιτροπή να έχει εκ του σύνεγγυς εποπτεία της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της ΕΑΑ.
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