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7. αμφισβητεί την αναγκαιότητα 
ενός οργανισμού αφιερωμένου ειδικά 
στον σκοπό της κατάρτισης στον τομέα 
της επιβολής του νόμου· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
συγχώνευσης του Οργανισμού με τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου («η Ευρωπόλ»)· υπογραμμίζει 
ότι ο Οργανισμός και η Ευρωπόλ έχουν 
εξαιρετικά παρεμφερές πεδίο δράσης και 
ότι η συγχώνευση θα απλουστεύσει τη 
χρηματοδότηση των δύο οργανισμών και 
θα καταστήσει σαφέστερο για το ευρύ 
κοινό το σύστημα των οργανισμών της 
Ένωσης·
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8. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα, αν όχι 
πλήρους συγχώνευσης, τουλάχιστον 
δημιουργίας κοινών συνεργειών με τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου («η Ευρωπόλ»)· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και τα δύο 
σενάρια, δηλαδή τη μεταφορά του 
Οργανισμού στην έδρα της Ευρωπόλ στη 
Χάγη, και τη μεταφορά της έδρας της 
Ευρωπόλ στην έδρα του Οργανισμού στη 
Βουδαπέστη· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την από 
κοινού χρήση εταιρικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη 
διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, 
καθώς και κοινές υποδομές στους τομείς 
των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του 
διαδικτύου, με αποτέλεσμα να 
εξοικονομούνται τεράστια χρηματικά 
ποσά τα οποία θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για την περαιτέρω 
χρηματοδότηση αμφότερων των 
οργανισμών·
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