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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 του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA) (ο «Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις του είναι 
νόμιμες και κανονικές· εκφράζει ικανοποίηση για το σοβαρό έργο του Οργανισμού· 
εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την προορατική στάση του έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Οργανισμού να ενισχύσει την 
ανεξαρτησία του υπολόγου του τροποποιώντας, από το τέλος του 2018, την ιεραρχική 
δομή κατά τρόπον ώστε αυτός να υπάγεται στον διευθυντή του Οργανισμού για 
διοικητικά θέματα και στο διοικητικό συμβούλιο για λειτουργικές πτυχές·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το κλείσιμο της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του 2016 όσον αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας επίσημων μεταβιβάσεων 
(δευτερευουσών μεταβιβάσεων) αρμοδιοτήτων για τους διατάκτες·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να ανταποκριθεί στις 
συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της 
Επιτροπής στην έκθεση ελέγχου του 2017 σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη 
δεοντολογία στον Οργανισμό· σημειώνει επίσης την προθυμία του Οργανισμού να 
ανταποκριθεί στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της εξωτερικής 
αξιολόγησης των επιδόσεων του Οργανισμού κατά την περίοδο 2013-2017, η οποία 
διενεργήθηκε επίσης το 2017 για λογαριασμό της Επιτροπής·

5. αναγνωρίζει τον σύνθετο χαρακτήρα των μελετών που εκπονήθηκαν από τον 
Οργανισμό, οι οποίες καλύπτουν τη νομοθεσία και την πρακτική 28 κρατών μελών, και 
παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον τρεις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση μελετών ήταν ανεπιτυχείς, διότι οι προσφορές που 
ελήφθησαν υπερέβαιναν την καθορισμένη μέγιστη συμβατική αξία (λόγω μη 
ρεαλιστικών εκτιμήσεων της αγοράς)· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 
τα παραπάνω επιβάρυναν με πρόσθετα διοικητικά έξοδα τον Οργανισμό και ότι, 
μολονότι επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του, δεν επέφεραν καμία 
καθυστέρηση στην περίοδο υλοποίησης των έργων· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός 
έλαβε μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων των ανεπιτυχών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών στο μέλλον· σημειώνει το αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του 
Οργανισμού, αλλά επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να οδηγούν σε ανεπιτυχείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων· ζητεί, 
ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να διεξαγάγει κατάλληλη έρευνα αγοράς προτού 
προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για μελέτες, και να συνεχίσει να βελτιώνει 
την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

6. επισημαίνει την αξία των μελετών και των γνωμοδοτήσεων του Οργανισμού για την 
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ανάπτυξη της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι ο Οργανισμός οφείλει να είναι σε 
θέση να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και ότι το 
πεδίο αρμοδιοτήτων του πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δικαιωμάτων που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
τρέχουσα εντολή του Οργανισμού περιορίζει τις δυνατότητες ανάληψης δράσεων και 
μελετών σε ορισμένους θεματικούς τομείς· προτείνει να συμπεριληφθούν οι εν λόγω 
θεματικοί τομείς στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνέχισε την έρευνά 
του σχετικά με την κατάσταση των μειονοτήτων στην Ένωση στο πλαίσιο της δεύτερης 
έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις· στο πλαίσιο 
αυτό, επικροτεί ιδιαίτερα τη δημοσίευση της τελευταίας θεματικής έκθεσης σχετικά με 
τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα αφρικανικής καταγωγής στην Ένωση· 
χαιρετίζει, επιπλέον, τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη μετάβαση των νέων 
Ρομά από την εκπαίδευση στην απασχόληση·

8. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού για εκπόνηση ερευνών σχετικά με 
την κατάσταση των Ρομά στην Ένωση, που συμβάλλουν στην παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και των αδυναμιών των στρατηγικών ένταξης και των συναφών 
πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τις 
συστάσεις πολιτικής του Οργανισμού στη βάση ερευνών και με αντικείμενο την 
επιτυχή καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού και τον αγώνα υπέρ της κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά·

9. ζητεί να διατεθεί ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για δραστηριότητες που 
υποστηρίζουν την προβολή και τη γενική ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον 
Οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να επιδείξει μεγαλύτερη προορατικότητα στο θέμα 
αυτό, δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητές του·

10. χαιρετίζει τη δέσμευση του Οργανισμού σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, η 
οποία συνεχίστηκε με τις μελέτες που διεξήχθησαν σχετικά με τις απαιτήσεις για τα 
κατώτατα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή σε ποινικές και αστικές διαδικασίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ, σχετικά με την εκτίμηση της ηλικίας και τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων παιδιών σε διαδικασίες ασύλου και σχετικά με την παιδική φτώχεια 
στην Ένωση.
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