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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. σημειώνει με ικανοποίηση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το 
οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσε να αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό 
έτος 2010 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο 
σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, τον τελευταίο 
μήνα του 2010, ο Οργανισμός προέβη σε ανάληψη υποχρεώσεων για το 48% των ετήσιων 
επιχειρησιακών δαπανών, με αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο μεταφερόμενων πιστώσεων· 
στηρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να μην επαναληφθεί αυτή η κατάσταση στο 
μέλλον, χάρη στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του δύο χρόνια ενωρίτερα και 
τον καθορισμό στόχων στη διάρκεια του έτους όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε ο δημοσιονομικός του 
προγραμματισμός να επιτρέπει την υποβολή ειδικών αιτημάτων από το Κοινοβούλιο· 
σημειώνει ότι σχεδόν όλες οι μεταφερθείσες στο 2011 πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν, με 
τελικό οικονομικό αποτέλεσμα 98,55% για το 2010· 

3. καλεί τον Οργανισμό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των κυριότερων εμποδίων που σχετίζονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού, τη 
χρηματοδότηση έργων, τις προσλήψεις και τις νομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, ώστε 
να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού του·

4. σημειώνει με ανησυχία τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πρόσληψης, με αποτέλεσμα μόνον 59 από τις 72 θέσεις να μπορέσουν να καλυφθούν 
εντός του 2010· καλεί τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην 
επαναληφθεί αυτή η κατάσταση· σημειώνει με ανησυχία τις καταγγελίες για παρενόχληση 
του προσωπικού και την σχετική προσφυγή που έχει ασκηθεί· ζητεί από τον Οργανισμό 
να διευθετήσει καταλλήλως αυτές τις καταγγελίες· καλεί τον Οργανισμό να διευκρινίσει 
την μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι καταγγέλλοντες (whistleblowers ) και να 
υποβάλει γραπτή έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων που 
ισχύουν για την προστασία τους·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής για το 
οικονομικό έτος 2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη παρατηρήσει ότι ο Οργανισμός 
έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού και 
των προσλήψεών του, κυρίως σε συνάρτηση με το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων (21%) 
και τον μεγάλο όγκο των μεταφερόμενων πιστώσεων· καλεί τον Οργανισμό να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης·

6. σημειώνει ότι η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού πρέπει 
να συνεχίσει να βασίζεται στην αξιολόγηση της επίδοσης του Οργανισμού καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.
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