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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ παρέχουν ακριβοδίκαιη 
εικόνα της οικονομικής κατάστασής της στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις της 
είναι νόμιμες και κανονικές·

2. τονίζει ότι, ως ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπόλ αυξήθηκε και το προσωπικό της ενισχύθηκε· σημειώνει 
ότι, το 2017, ο προϋπολογισμός της Ευρωπόλ αυξήθηκε από 104 σε 118 εκατομμύρια 
EUR και το προσωπικό της αυξήθηκε από 737 σε 834 ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης· χαιρετίζει, στο εν λόγω πλαίσιο αυξανόμενων δραστηριοτήτων, την 
απουσία παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ για το 2017· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι όλες οι συστάσεις που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα 
προηγούμενα έτη έχουν κλείσει· επισημαίνει ειδικότερα ότι, από το 2017, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δεν αναφέρει πλέον υπερβολικές μεταφορές πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων από το προηγούμενο έτος (2016) στο τρέχον έτος (2017) για τον Τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες)·

3. ζητεί από την Ευρωπόλ να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
καθήκοντα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μονάδας της για την αναφορά 
διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU), η οποία δεν αναφέρεται ρητά στον 
προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αντιτρομοκρατικού κέντρου της 
(ECTC)· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 παραπέμπει σε αναφορές 
διαδικτυακού περιεχομένου σε σχέση με την τρομοκρατία στους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ η Ευρωπόλ, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, 
υποστηρίζει πραγματικά τις σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών· ζητεί συγκεκριμένα 
πληροφορίες σχετικά με την επακόλουθη παρακολούθηση υποθέσεων τρομοκρατικού 
διαδικτυακού περιεχομένου που εντοπίστηκαν και παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών· 

4. υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπόλ για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, 
ειδικότερα, τον ρόλο της στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust2 σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) 
και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
2 Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των 
δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η 
Ιουνίου 2018·
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των προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών 
ομάδων έρευνας που παρέχουν οι δύο οργανισμοί·

5. σημειώνει ότι η Ευρωπόλ κατάφερε να καλύψει όλες τις κενές θέσεις εργασίας της· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπόλ δεν δημοσιεύει 
προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) αλλά μόνο στον δικό της ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης· αναγνωρίζει ότι η γλώσσα εργασίας της Ευρωπόλ είναι κυρίως η αγγλική· 
αναγνωρίζει τις ανησυχίες της Ευρωπόλ όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες 
μετάφρασης· επισημαίνει ότι η δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων της 
Ευρωπόλ στον ιστότοπο της EPSO θα ήταν χρήσιμη και συναφής καθώς θα αύξανε τη 
διαφάνεια και την προβολή και θα επέτρεπε στους πολίτες της Ένωσης να εντοπίζουν 
συλλογικά τις κενές θέσεις που δημοσιεύονται από διάφορα όργανα και οργανισμούς 
της Ένωσης· ζητεί από την Ευρωπόλ να δημοσιεύει επίσης τις προκηρύξεις κενών 
θέσεων στον ιστότοπο της EPSO· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης 
μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των 
προκηρύξεων των κενών θέσεων στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη 
ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στις 
τρεις συστάσεις στις οποίες κατέληξε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της 
Επιτροπής στην έκθεση ελέγχου του 2017 με τίτλο «Procurement in the European 
Police Office» (Σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπόλ).
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