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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. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («Ευρωπόλ» ή «Οργανισμός») στην 
παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη για τις ποινικές έρευνες· τονίζει επίσης την 
επέκταση των καθηκόντων της Ευρωπόλ και τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της 
στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει νόμιμες και 
κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2018 και διότι εκτιμά ότι η 
δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· 
τονίζει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, αυξήθηκε από 118 σε 
137 εκατ. EUR (ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 16 %) ενώ το προσωπικό του 
αυξήθηκε από 804 σε 826 άτομα (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,7 %)· 

3. σημειώνει ότι η τρέχουσα αναλογία γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ 
είναι 11 από τα 55 μέλη (20 %)· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα που 
εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές 
θέσεις του·

4. σημειώνει ότι ο αριθμός των πράξεων που υποστήριξε η Ευρωπόλ αυξήθηκε από 1496 
το 2017 σε 1748 το 2018 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 16,8 %) 
και ότι οι επιχειρησιακές συνεδριάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπόλ 
αυξήθηκαν από 403 το 2017 σε 427 το 2018 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της 
τάξης του 5,9 %)· τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπόλ, και 
ιδίως των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ), για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι οι ΚΟΕ που 
υποστηρίζονται από την Ευρωπόλ αυξήθηκαν από 64 το 2017 σε 93 το 2018 (αριθμός 
που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 45 %) και ότι 27 από τις ΚΟΕ απαιτούν 
συντονισμό ανάμεσα σε περισσότερες από 20 χώρες1· σημειώνει ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ αντιστοιχεί σε μια εντατικοποίηση όλων των 
δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της συνεργασίας στον τομέα 
του κυβερνοεγκλήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκής χρηματοδότηση και πόροι για 
τις ΚΟΕ της Ευρωπόλ που να συνάδουν με την απότομη αύξηση των επιπέδων 
δραστηριότητάς τους·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες 
στη διαχείριση των συμβάσεων, καθώς και στους εκ των προτέρων ελέγχους, που 
συνδέονται με το γεγονός ότι ο Οργανισμός παράτεινε παράτυπα τη διάρκεια 
σύμβασης-πλαισίου για την παροχή επιχειρηματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με την 

1https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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υπογραφή τροποποίησης μετά τη λήξη της σύμβασης· σημειώνει ότι με την 
τροποποίηση εισήχθησαν νέες πτυχές που αφορούσαν τις τιμές και δεν καλύπτονταν 
από την ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και ότι οι παράτυπες 
πληρωμές που σχετίζονταν με τη σύμβαση ανήλθαν σε 22 188 EUR το 2018· λαμβάνει 
υπό σημείωση το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη διαχείριση των 
συμβάσεων και τους εκ των προτέρων ελέγχους και την απάντηση της Ευρωπόλ ότι 
επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και τήρησε την αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης με 
την παράταση της σύμβασης-πλαισίου για την εξοικονόμηση δαπανών· καλεί τον 
Οργανισμό να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό 
προκειμένου να ενισχύσει τους ελέγχους του στον τομέα της εσωτερικής 
δημοσιονομικής διαχείρισης ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες στο μέλλον·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα της έκθεσης ελέγχου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, με τίτλο «Human Resources 
Management and Ethics in EUROPOL» ότι οι διεργασίες του Οργανισμού για τη 
διαχείριση πολιτικών και διαδικασιών στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, της 
καταπολέμησης της απάτης και της δεοντολογίας είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και 
αποτελεσματικές, και ότι συμμορφώνονται με το υφιστάμενο ρυθμιστικό και νομικό 
πλαίσιο· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει καταρτίσει 
σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των τομέων που επιδέχονται βελτίωση και 
αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην 
επιτροπή Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ζητήματα που εντοπίστηκαν και τα αντίστοιχα μέτρα 
παρακολούθησης·

7. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους 
τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται 
με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση 
από υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον σημαντικό αυτόν τομέα· ζητεί από τον 
Οργανισμό να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να 
προβεί σε ενέργειες για να ανταποκριθεί στη σύστασή του για δημοσίευση των 
προκηρύξεων των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού· προτρέπει σθεναρά την Ευρωπόλ να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία 
μεταξύ των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με σκοπό την 
εσωτερίκευση των ρόλων ΤΠ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων·

8. ζητεί από τον Οργανισμό να διαθέσει στο μέτρο του δυνατού χρηματοδοτικούς πόρους 
για τις μεταφράσεις και παροτρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 
παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να καταστεί δυνατή η μετάφραση 
των επίσημων εκθέσεων της Ευρωπόλ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, 
δεδομένων της σημασίας του έργου της για τους πολίτες της Ένωσης, της υποχρέωσης 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές της, και του γεγονότος ότι 
η μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που αποτελείται από εθνικούς και 
Ευρωπαίους βουλευτές από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί 
το έργο της με τον δέοντα τρόπο· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπόλ να θεσπίσουν 
πλαίσιο συνεργασίας με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τη μετάφραση.
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