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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 
για το οικονομικό έτος 2010·
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Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010,
αναφέρει για πρώτη φορά από τότε που η 
Ακαδημία κατέστη οργανισμός, ότι 
απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό 
έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και 
κανονικές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη 
φορά από τότε που η Ακαδημία έγινε 
οργανισμός, στην έκθεσή του σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010,
το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη 
χωρίς επιφυλάξεις σχετικά με την 
αξιοπιστία αλλά και νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων· 

Or. fr

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010, 
αναφέρει για πρώτη φορά από τότε που η 
Ακαδημία κατέστη οργανισμός, ότι 
απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό 
έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και 
κανονικές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς της 
Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010, 
αναφέρει για πρώτη φορά από τότε που η 
Ακαδημία κατέστη οργανισμός, ότι 
απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και 
ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες 
και κανονικές,

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ακαδημίας για το 
2010 ήταν 7.800.000 ευρώ σε σύγκριση με 
8.800.000 ευρώ το 2009, πράγμα που 
συνιστά μείωση κατά 11,4%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό της 
Ακαδημίας για το 2010 ανερχόταν σε 
7.800.000 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με τη 
συνεισφορά της για το 200915,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ακαδημίας για το 
2010 ήταν 7.800.000 ευρώ σε σύγκριση με 
8.800.000 ευρώ το 2009, πράγμα που 
συνιστά μείωση κατά 11,4%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον προϋπολογισμό της 
Ακαδημίας για το 2010 ανήλθε σε 
7.800.00015 ευρώ,

Or. en

Τροπολογία 8
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει βάσει της ετήσιας έκθεσης 
2010 της Ακαδημίας ότι αναλήφθηκαν 
υποχρεώσεις σε ποσοστό 99,56% των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων·
σημειώνει επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε το 
46% των πιστώσεων πληρωμών αλλά ότι 
τα τελικά ποσά της χρήσης του Τίτλου III
(Επιχειρησιακές δαπάνες) αναμενόταν ότι 
θα είναι διαθέσιμα μόνον στο τέλος του 
2011· υπογραμμίζει πάντως ότι στους 
τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της 
Ακαδημίας για το 2010, που εγκρίθηκαν 
τον Ιούνιο του 2011, αναφέρεται ότι το
ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών που 
εκτελέσθηκαν ήταν 59,12% το 2010·
προτρέπει την Ακαδημία να εξηγήσει 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τη 
διαφορά του ποσοστού που παρατίθεται 
στα δύο αυτά επίσημα έγγραφα και να 
παράσχει τα τελικά ποσά της χρήσης του 
Τίτλου III για το οικονομικό έτος 2010·

4. σημειώνει βάσει της ετήσιας έκθεσης 
2010 της Ακαδημίας ότι αναλήφθηκαν 
υποχρεώσεις σε ποσοστό 99,56% των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων·
σημειώνει επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε το 
46% των πιστώσεων πληρωμών αλλά ότι 
τα τελικά ποσά της χρήσης του Τίτλου III
(Επιχειρησιακές δαπάνες) αναμενόταν ότι 
θα είναι διαθέσιμα μόνον στο τέλος του 
2011· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι 
τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της 
Ακαδημίας του 2010 αναφέρουν ποσοστό 
πιστώσεων που εκτελέσθηκαν ύψους
59,12% το 2010·

Or. en

Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. λαμβάνει επίσης υπό σημείωση τη 
δήλωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου σύμφωνα με την οποία μερικά 
σημεία στο ΠΕΣ δεν είναι σαφή και ότι η 
υποβολή στοιχείων περί προόδου δεν είναι 
πάντα αρκετά ακριβής για να επιτρέπει σε 
κάποιον να κατανοήσει με σαφήνεια τι 
ακριβώς συνεπάγονται τα μεμονωμένα 
ορόσημα από άποψη συγκεκριμένων 

19. λαμβάνει επίσης υπό σημείωση τη 
δήλωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου σύμφωνα με την οποία μερικά 
σημεία στο ΠΕΣ δεν είναι σαφή και ότι η 
υποβολή στοιχείων περί προόδου δεν είναι 
πάντα αρκετά ακριβής για να επιτρέπει σε 
κάποιον να κατανοήσει με σαφήνεια τι 
ακριβώς συνεπάγονται τα μεμονωμένα 
ορόσημα από άποψη συγκεκριμένων 
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δράσεων· αναγνωρίζει επιπλέον ότι η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντόπισε 
επικάλυψη μεταξύ των οροσήμων πράγμα 
που καθιστά δυσχερή την αξιολόγηση της 
συνολικής τελικής κατάστασης ορισμένων 
σχετικών δράσεων· καλεί επομένως την 
Ακαδημία να αντικαταστήσει τα ασαφή 
ορόσημα μα σαφή, συγκεκριμένα και 
μετρήσιμα·

δράσεων· αναγνωρίζει επιπλέον ότι η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντόπισε 
επικάλυψη μεταξύ των οροσήμων πράγμα 
που καθιστά δυσχερή την αξιολόγηση της 
συνολικής τελικής κατάστασης ορισμένων 
σχετικών δράσεων· αναγνωρίζει τη 
δήλωση της Ακαδημίας ότι το ΜΑΡ 
ενημερώθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 
τις βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν στην 
τρίτη έκθεση προόδου η οποία εγκρίθηκε 
από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 
Δεκεμβρίου 2010· καλεί λοιπόν την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου να 
επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκθεση 
προόδου για το ΜΑΡ της Ακαδημίας 
αντικατοπτρίζει σωστά τις συστάσεις της 
·

Or. en

Τροπολογία 10
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. προσβλέπει στην παρουσίαση του 
νέου νομικού πλαισίου της Ακαδημίας από 
την Επιτροπή το 2012 για να περιληφθούν 
τα δικαιώματα ψήφου της Επιτροπής 
στον τρόπο εργασίας του διοικητικού 
συμβουλίου·

25. αναμένει με ενδιαφέρον την πρόταση 
που θα υποβάλει η Επιτροπή, 
τροποποιώντας τη νομική βάση της
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και 
την έκβαση των διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. σημειώνει ότι η Ακαδημία και η 
Europol είναι δύο κοινοτικοί οργανισμοί 
που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή 
πεδία παρέμβασης και εκτελούν 
συμπληρωματικές δραστηριότητες· 
εκτιμά ότι εάν οι δραστηριότητες αυτές 
συγκεντρωθούν σε ένα κοινό οργανισμό 
θα αποφευχθεί το πρόσθετο περιττό 
κόστος· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να 
βασίζεται σε χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση που απαιτεί να είναι οι 
δαπάνες σχετικές με τον στόχο, 
αποτελεσματικές και αποδοτικές, οι δε 
περιττές δαπάνες να αντιμετωπίζονται 
δεόντως·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. σημειώνει ότι η Ακαδημία και η 
Europol είναι δύο κοινοτικοί οργανισμοί 
που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή 
πεδία παρέμβασης και εκτελούν 
συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτιμά 
ότι εάν οι δραστηριότητες αυτές 
συγκεντρωθούν σε ένα κοινό οργανισμό θα 
αποφευχθεί το πρόσθετο περιττό κόστος 
υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης πρέπει να βασίζεται σε χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση που απαιτεί να 
είναι οι δαπάνες σχετικές με τον στόχο, 
αποτελεσματικές και αποδοτικές, οι δε 
περιττές δαπάνες να αντιμετωπίζονται 
δεόντως·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 13
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. λαμβάνοντας υπόψη τις 
συμπληρωματικότητες ανάμεσα στην 
Ακαδημία και την Europol, καθώς και τις 
δυνατές συνέργειες ζητεί από την 
Επιτροπή να ετοιμάσει ολοκληρωμένη 
εκτίμηση του αντίκτυπου όσον αφορά την 
ενδεχόμενη συγχώνευση αυτών των δυο 
οργανισμών, προσδιορίζοντας το κόστος 
και τα οφέλη έως το Μάρτιο 2013.

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει τη σύστασή του για 
συγχώνευση της Ακαδημίας με την 
Europol στο εγγύς μέλλον· είναι 
πεπεισμένο ότι η συγχώνευση θα 
καταστήσει τις δαπάνες ορθολογικότερες 
και αποδοτικότερες· είναι πεπεισμένο ότι 
το κόστος της χωριστής διατήρησης της 
Ακαδημίας και της Europol θα είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος της 
συγχώνευσης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, 
την πρόταση της Επιτροπής να αναλάβει 
η Europol τον εκπαιδευτικό ρόλο της 
Ακαδημίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη απέρριψαν την 

διαγράφεται 
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πρόταση αυτή και ζητεί να 
επανεξετασθεί·

Or. en

Τροπολογία 15
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει τη σύστασή του για 
συγχώνευση της Ακαδημίας με την 
Europol στο εγγύς μέλλον· είναι 
πεπεισμένο ότι η συγχώνευση θα 
καταστήσει τις δαπάνες ορθολογικότερες 
και αποδοτικότερες· είναι πεπεισμένο ότι 
το κόστος της χωριστής διατήρησης της 
Ακαδημίας και της Europol θα είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος της 
συγχώνευσης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να αναλάβει η 
Europol τον εκπαιδευτικό ρόλο της 
Ακαδημίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη απέρριψαν την 
πρόταση αυτή και ζητεί να επανεξετασθεί·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η 
συγχώνευση της Ακαδημίας και της 
Europol θα είναι επωφελής για τις 
δραστηριότητες που εκτελούν επί του 
παρόντος οι δύο οργανισμοί· εκτιμά ότι η 

διαγράφεται
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συγχώνευση όχι μόνο θα προσφέρει 
συγκεκριμένες λύσεις στα 
προαναφερθέντα διαρθρωτικά και χρόνια 
προβλήματα, αλλά θα επιτρέψει επίσης 
στην Ακαδημία να επωφεληθεί από την 
εμπειρογνωμοσύνη της Europol στα 
θέματα του διεθνούς οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
προκειμένου να φέρει εις πέρας την 
αποστολή της που συνίσταται στην 
παροχή εκπαίδευσης για ανώτερα 
αστυνομικά στελέχη· εκτιμά ότι με τη 
συγχώνευση η Europol θα επωφεληθεί 
από το δίκτυο καθώς και από την 
εμπειρογνωμοσύνη της Ακαδημίας στον 
εκπαιδευτικό τομέα και θα έχει το 
πλεονέκτημα ότι θα διαθέτει μια μονάδα 
που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
θέματα εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 17
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η 
συγχώνευση της Ακαδημίας και της 
Europol θα είναι επωφελής για τις 
δραστηριότητες που εκτελούν επί του 
παρόντος οι δύο οργανισμοί· εκτιμά ότι η 
συγχώνευση όχι μόνο θα προσφέρει 
συγκεκριμένες λύσεις στα 
προαναφερθέντα διαρθρωτικά και χρόνια 
προβλήματα, αλλά θα επιτρέψει επίσης 
στην Ακαδημία να επωφεληθεί από την 
εμπειρογνωμοσύνη της Europol στα 
θέματα του διεθνούς οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
προκειμένου να φέρει εις πέρας την 
αποστολή της που συνίσταται στην παροχή 
εκπαίδευσης για ανώτερα αστυνομικά 

διαγράφεται
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στελέχη· εκτιμά ότι με τη συγχώνευση η 
Europol θα επωφεληθεί από το δίκτυο 
καθώς και από την εμπειρογνωμοσύνη της 
Ακαδημίας στον εκπαιδευτικό τομέα και 
θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα διαθέτει μια 
μονάδα που θα επικεντρώνεται 
αποκλειστικά σε θέματα εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 18
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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29. σημειώνει επιπλέον ότι η τελική 
έκθεση σχετικά με την εξωτερική 
αξιολόγηση πενταετίας της Ακαδημίας 
διαπιστώνει ότι υπάρχει θέμα 
μετεγκατάστασης της Ακαδημίας·

διαγράφεται
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