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Τροπολογία 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο, και αντιστοιχούν 
σε μείωση κατά 9,9% στις πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 
17,8% στις πιστώσεις πληρωμών σε 
σύγκριση με το 2020· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
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ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας κατά γυναικών και 
κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής 
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υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

βίας»· ζητεί την περαιτέρω αύξηση των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων της 
θέσης του προϋπολογισμού «Προώθηση 
της δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
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«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού για την 
«προώθηση και προστασία των αξιών της 
Ένωσης» (120 000 000 EUR σε πιστώσεις 

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το 
πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες», ύψους 90 600 000 EUR, είναι 
πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει 
αρχικά το Κοινοβούλιο· ζητεί, σύμφωνα με 
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 
Απριλίου 2019, να αυξηθούν οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
265 000 000 EUR και να δημιουργηθεί νέα 
θέση του προϋπολογισμού με την 
ονομασία «αξίες της Ένωσης» 
(120 000 000 EUR σε πιστώσεις 
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αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί, 
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
«Δάφνη» σε 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό 
αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας με τη δημιουργία υπο-θέσης 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας»· ζητεί την περαιτέρω 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης» σε 70 600 000 EUR, τη 
μετονομασία της θέσης του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της ισότητας 
και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της 
ισότητας, των δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση 
ποσού 10 300 000 EUR για την 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
θέσεις του προϋπολογισμού όσον αφορά 
το μελλοντικό Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το 
μελλοντικό Μέσο για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και των Θεωρήσεων, με βάση 
τους ειδικούς στόχους των εν λόγω 
ταμείων, προκειμένου να διευκολυνθεί το 
έργο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
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αρχής όσον αφορά τον έλεγχο της 
εκτέλεσης των κονδυλίων, να προωθηθεί 
η διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς 
κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ 
των διαφορετικών στόχων των ταμείων 
και να ενισχυθεί η σαφήνεια και η 
διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο 
κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων 
ετησίως· ζητεί να ενισχυθεί το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
μέσω αύξησης των πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών 
κατά 14 % και ενίσχυσης του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, της 
νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης και 
των στόχων αλληλεγγύης του ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη και 
ποιοτική ερευνητική δημοσιογραφία 
αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της 
εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας, 
δεδομένου ότι παρέχει ποιοτικές και 
τεκμηριωμένες πληροφορίες, καταπολεμά 
την παραπληροφόρηση, ευαισθητοποιεί 
τους πολίτες και αποκαλύπτει παρατυπίες 
ή εγκλήματα· τονίζει ότι η 
δημοσιογραφία σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ιδίως 
την έλλειψη οικονομικών πόρων, η οποία 
απειλεί την ανεξαρτησία ή την επιβίωσή 
της· ζητεί φιλόδοξα προγράμματα 
χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό για τον εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 7
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί, σύμφωνα με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση της 13ης Μαρτίου 2019 
σχετικά με την πρόταση για το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, να 
δημιουργηθούν χωριστές θέσεις του 
προϋπολογισμού για κάθε ειδικό στόχο 
του εν λόγω ταμείου, ώστε να ενισχυθεί η 
διαφάνεια, να διασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για κάθε ξεχωριστό 
στόχο και να εξασφαλιστεί καλύτερος 
δημοσιονομικός έλεγχος·

Or. en

Τροπολογία 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι οι θέσεις του 
προϋπολογισμού σε σχέση με το ΤΑΜΕ 
θα πρέπει να διαχωριστούν για να 
διευκολυνθεί η ενίσχυση της διαφάνειας 
όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των 
χρηματοδοτικών πόρων του ταμείου 
αυτού στους διάφορους ειδικούς στόχους 
του·

Or. en

Τροπολογία 9
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Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
την πρόταση δυσανάλογης αύξησης των 
κονδυλίων του Μέσου για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων τη 
στιγμή που άλλες θέσεις του 
προϋπολογισμού, όπως αυτές που 
αφορούν δικαιώματα και αξίες, 
περικόπτονται ακόμη και υπό το φως των 
αυξημένων αποδεικτικών στοιχείων για 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αποκατασταθεί η 
πίστωση αυτή στο επίπεδο του 2020 και 
να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τις 
εξουσίες της για να διασφαλίσει ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιείται 
σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. είναι της άποψης ότι, αντί της 
σημερινής ad-hoc διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, είναι απαραίτητη μια πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση για 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· 
προτείνει, ως εκ τούτου, μια νέα θέση του 
προϋπολογισμού για ένα ταμείο έρευνας 
και διάσωσης της ΕΕ, ώστε να 
ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους 
για τέτοιες επιχειρήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 11
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 
3%, των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(CEPOL)· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αύξησή τους από 10 400 000 EUR 
σε 17 100 000 EUR, και 23 επιπλέον 
θέσεις στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού· τονίζει ότι η αιτούμενη 
πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει 
στον Οργανισμό να ανταποκρίνεται στα 
διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα των 
κρατών μελών·

2. επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 
3%, των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(CEPOL)· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αύξησή τους από 10 400 000 EUR 
σε 15 429 951 EUR, και 18 επιπλέον 
θέσεις στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού· θεωρεί ότι οι πρόσθετοι 
πόροι θα πρέπει να επιτρέψουν στον 
Οργανισμό να ενισχύσει την κατάρτιση 
σχετικά με την πολυμορφία και να 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μικρή αύξηση 
(+ 0,5%) των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών του προγράμματος 
«Δικαιοσύνη»· ζητεί, σύμφωνα με τη θέση 
του Κοινοβουλίου σχετικά με το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 

3. επισημαίνει τη μικρή αύξηση 
(+ 0,5%) των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών του προγράμματος 
«Δικαιοσύνη»· ζητεί, σύμφωνα με τη θέση 
του Κοινοβουλίου σχετικά με το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 
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«Δικαιοσύνη», που περιλαμβάνεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027, να αυξηθεί περαιτέρω 
η χρηματοδότηση του εν λόγω 
προγράμματος το 2021 κατά 
6 800 000 EUR συνολικά, ώστε να φτάσει 
τα 50 500 000 EUR·

«Δικαιοσύνη», που περιλαμβάνεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027, να αυξηθεί περαιτέρω 
η χρηματοδότηση του εν λόγω 
προγράμματος το 2021 κατά 
6 800 000 EUR συνολικά, ώστε να φτάσει 
τα 50 500 000 EUR· τονίζει ότι η 
δικαιοσύνη αποτελεί βασική συνιστώσα 
της Ένωσης Ασφάλειας, την οποία 
υποστηρίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και ότι η δικαστική 
συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί με τη 
βοήθεια των ευρωπαϊκών οργανισμών 
ΔΕΥ, ιδίως για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ανησυχεί για τη μείωση (-10,2%) 
των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης (ΤΑΜ), σε μια περίοδο 
όπου η πίεση στις εθνικές αρχές για το 
άσυλο παραμένει πολύ υψηλή, με 
τεράστια κενά όσον αφορά την 
κατάλληλη υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο και σημαντικές καθυστερήσεις 
στις διαδικασίες για το άσυλο στα κράτη 
μέλη· υπενθυμίζει τη σημασία της 
παροχής επαρκών χρηματοδοτικών 
ικανοτήτων για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ενός κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου, με στόχο την 
έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη 
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μέλη που είναι περισσότερο εκτεθειμένα 
στις ροές μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο, καθώς και τη διασφάλιση 
αποτελεσματικών και δίκαιων 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής· 
ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού για τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 
ΤΑΜ τουλάχιστον στο επίπεδο του 2020, 
ήτοι 1 228,7 εκατ. EUR·

Or. en

Τροπολογία 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη 
Μεσόγειο, ελλείψει λειτουργικών 
ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης 
(SAR)· πιστεύει ότι η έρευνα και η 
διάσωση αποτελούν κρατική ευθύνη που 
δεν μπορεί να μετατεθεί σε μη κρατικούς 
φορείς· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει επειγόντως ένα ταμείο για 
να στηριχθεί η συγκρότηση μιας 
αποστολής έρευνας και διάσωσης της ΕΕ 
για τη Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η μικρή αύξηση της 
χρηματοδότησης (+ 1,8%) που προτείνεται 
για το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας δεν επαρκεί για τη 
συμμόρφωση προς τις νομικές 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και 
από τις συμβάσεις μίσθωσης τις οποίες έχει 
συνάψει· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει 
να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στο 
Κέντρο, προκειμένου να αναπτύξει πλήρως 
την επιχειρησιακή του ικανότητα και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις του φαινομένου των 
ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19· 
ζητεί, συνεπώς, την αύξηση του 
προϋπολογισμού του Κέντρου σε 
18 100 000 EUR·

4. θεωρεί ότι η μικρή αύξηση της 
χρηματοδότησης (+ 1,8%) που προτείνεται 
για το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας δεν επαρκεί για τη 
συμμόρφωση προς τις νομικές 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 
Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και 
από τις συμβάσεις μίσθωσης τις οποίες έχει 
συνάψει· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει 
να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στο 
Κέντρο, προκειμένου να αναπτύξει πλήρως 
την επιχειρησιακή του ικανότητα και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις του φαινομένου των 
ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19· 
επισημαίνει ότι η αξία της λιανικής 
αγοράς ναρκωτικών στην Ευρώπη 
εκτιμάται σε 30 δισ. EUR ετησίως και ότι 
100 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στην 
ΕΕ το 2019· ζητεί, συνεπώς, την αύξηση 
του προϋπολογισμού του Κέντρου σε 
18 100 000 EUR·

Or. en

Τροπολογία 16
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ καλείται να 
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προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

προσφέρει αυξημένη ανάλυση και 
επιχειρησιακή στήριξη, εργαλεία και 
καινοτομία στις αρχές επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών, σε τομείς όπως 
η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
της χρηματοδότησής της, της 
ριζοσπαστικοποίησης και του 
εξτρεμισμού, της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών, της διακίνησης ναρκωτικών 
ή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, και, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει επίσης 
την αύξηση των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και 
τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η 
κακοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών 
στο διαδίκτυο και η παραποίηση 
προϊόντων, και την αύξηση νέων 
δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια, 
όπως τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, που 
δείχνουν την προσαρμοστικότητα και την 
ευελιξία των εγκληματιών και την ανάγκη 
να προσαρμοστεί αντίστοιχα η Ευρωπόλ· 
αναμένει ότι τα καθήκοντα του 
Οργανισμού θα επεκταθούν περαιτέρω το 
2021, με την επικείμενη αναθεώρηση της 
εντολής του Οργανισμού· θεωρεί, 
επομένως, ότι θα πρέπει να διατεθούν στον 
Οργανισμό 184 900 000 EUR σύμφωνα με 
το αίτημά του· ζητεί να προστεθούν άλλες 
63 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 17
Tomas Tobé

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν στην 
Ευρωπόλ επαρκείς πόροι για να μπορέσει 
ο οργανισμός να καταπολεμήσει το 
οργανωμένο έγκλημα κατά της 
ιδιοκτησίας· δηλώνει ότι η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο 
για την πρόληψη του οργανωμένου 
εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
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αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
ειδικότερα, ανησυχεί για την έλλειψη 
αύξησης των ανθρώπινων πόρων της 
Ευρωπόλ, που θα υπονομεύσει την 
ανάπτυξη και τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ το 2021· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 19
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
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προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· θεωρεί, 
επομένως, ότι θα πρέπει να διατεθούν στον 
Οργανισμό 181 325 177 EUR· ζητεί να 
προστεθούν άλλες 47 θέσεις στον πίνακα 
προσωπικού του Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι 
τα καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5% και για μη 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και ότι 
δρομολόγησε πρόσφατα νέες 
πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού 
Εγκλήματος και το Εργαστήριο 
Καινοτομίας· σημειώνει επίσης ότι τα 
καθήκοντα της Ευρωπόλ ενδέχεται να 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού και υπενθυμίζει ότι 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη επέκταση της 
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πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού·

εντολής της Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συμβαδίζει με αυξημένο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 21
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%, χωρίς 
μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων 
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· 
υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να 
προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή 
στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού 
και Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν 
πρόσθετη χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα 
καθήκοντα του Οργανισμού θα 
επεκταθούν περαιτέρω το 2021, με την 
επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του 
Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, ότι θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 
184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις 
στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού·

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση για 
αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) κατά 11,5%· σημειώνει 
ότι ο Οργανισμός καλείται να προσφέρει 
αυξημένη επιχειρησιακή στήριξη στα 
κράτη μέλη και δρομολόγησε πρόσφατα 
νέες πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Χρηματοοικονομικού και 
Οικονομικού Εγκλήματος και το 
Εργαστήριο Καινοτομίας· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι η αύξηση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ δεν θα 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και 
προτείνει να διατηρηθεί ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπόλ στο ίδιο 
επίπεδο με το 2020· θεωρεί ότι μια 
απόφαση για πρόσθετη χρηματοδότηση 
και θέσεις ενόψει της επικείμενης 
αναθεώρησης της εντολής της Ευρωπόλ 
μπορεί να ληφθεί μόνο στο τέλος της 
νομοθετικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι 
τα διευρυμένα καθήκοντα θα 
συνεπάγονταν πρόσθετες εργασίες για τον 
ΕΕΠΔ·

Or. en
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Τροπολογία 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό, 
και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
838 000 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· σημειώνει ότι η επιδημία 
της νόσου COVID-19 έδειξε σε ποιον 
βαθμό η διαχείριση των συνόρων έχει 
επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, όχι μόνο 
στην ασφάλεια και τη μετανάστευση, 
αλλά και στην κινητικότητα· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
πρόταση της Επιτροπής υπολείπεται του 
προϋπολογισμού που προβλέπεται στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
κανονισμού για τον Οργανισμό, γεγονός 
που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της 
Frontex να συγκροτήσει το ευρωπαϊκό 
μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων έως το 
2024, όπως ζητήθηκε από την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 
υπογραμμίζει ότι η πρόσληψη, η 
εκπαίδευση και η τοποθέτηση 10.000 
συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων 
απαιτεί έκτακτους πόρους που δεν 
μπορούν να μειωθούν· ζητεί να αυξηθεί 
σημαντικά ο προϋπολογισμός του για το 
2021, σε 838 000 000 EUR, ώστε να 
μπορέσει ο Οργανισμός να δημιουργήσει 
και να εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του 
και να αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για 
να μπορέσει να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικά και έγκαιρα και να 
προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη στα 
κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

Or. en
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Τροπολογία 23
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό, 
και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
838 000 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

6. σημειώνει τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής (Frontex), στον 
συντονισμό και την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
συνόρων· ζητεί, επομένως, να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
770 365 795 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα· 
τονίζει ότι αυτό το καθήκον απαιτεί 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι ο αριθμός των 
θανάτων στη θάλασσα συνεχίζει να 
αυξάνεται λόγω της έλλειψης πόρων για 
δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης 
(SAR) στη Μεσόγειο· προτείνει 
οποιαδήποτε αύξηση σε πόρους να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διάσωση 
ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και για 
την ενίσχυση των παρατηρητών του 
Frontex για την τήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό, 
και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
838 000 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό 
και υπενθυμίζει ότι είναι μακράν ο 
Oργανισμός που έχει λάβει τις 
σημαντικότερες αυξήσεις 
προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 25
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο 
αυτό, και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
838 000 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

6. εκφράζει ανησυχία για την αύξηση 
των παραβιάσεων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ· πιστεύει ότι ο σημαντικός 
προϋπολογισμός που έχει διατεθεί στον 
FRONTEX με την πάροδο των ετών θα 
έπρεπε μάλλον να δαπανηθεί για την 
παροχή ασφαλών και νόμιμων τρόπων 
πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και βραχυπρόθεσμα για μια 
πανευρωπαϊκή επιχείρηση έρευνας και 
διάσωσης προκειμένου να σωθούν 
ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα·

Or. en
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Τροπολογία 26
Karlo Ressler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας του 
χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό, 
και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του για το 2021, σε 
838 000 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο 
Οργανισμός να δημιουργήσει και να 
εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να 
μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά 
και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη 
στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

6. τονίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της 
περαιτέρω ολοκλήρωσης του χώρου 
Σένγκεν· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex) στο πλαίσιο αυτό, και ζητεί να 
αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του 
για το 2021, σε 838 000 000 EUR, ώστε να 
μπορέσει ο Οργανισμός να δημιουργήσει 
και να εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του 
και να αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για 
να μπορέσει να αναπτυχθεί 
αποτελεσματικά και να προσφέρει 
επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη 
στα εξωτερικά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει τη μείωση των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (-
5%) και την αύξηση των πιστώσεων 
πληρωμών (12%) για τον eu-LISA· 
επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του 
Οργανισμού στην ορθή εφαρμογή και 
λειτουργική διαχείριση ενωσιακών 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (ΣΕΕ, ETIAS, ECRIS-TCN, 
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EURODAC, VIS, SIS) και στην 
εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των εν λόγω συστημάτων, με στόχο την 
ταχύτερη παροχή πιο αξιόπιστων 
δεδομένων στις αρχές διαχείρισης των 
συνόρων και επιβολής του νόμου· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
ικανοποιεί το αίτημα του eu-LISA όσον 
αφορά το προσωπικό· ζητεί 14 επιπλέον 
μέλη προσωπικού για την υποστήριξη της 
ασφάλειας των δικτύων πληροφοριών και 
των βάσεων δεδομένων, του έργου για 
την επέκταση των επιχειρησιακών χώρων 
του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων 
του διοικητικού συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει η Ευρωπόλ για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών 
της ΕΕ και την παροχή στήριξης στις 
εθνικές αρχές επιβολής του νόμου για την 
καταπολέμηση των διαρκώς 
εξελισσόμενων απειλών κατά της 
ασφάλειας· σημειώνει τον αντίκτυπο της 
κρίσης της νόσου COVID-19 στο 
ευρωπαϊκό τοπίο του οργανωμένου 
εγκλήματος και την αύξηση των 
εγκληματικών δραστηριοτήτων σε 
συγκεκριμένους τομείς, όπως η 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο 
διαδίκτυο και η παραποίηση προϊόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες 
οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση 
της νόσου COVID-19 απαιτούν τη 
μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
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διείσδυσης της εγκληματικότητας στη 
νόμιμη οικονομία· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης ενωσιακής 
προσέγγισης, οι υπηρεσίες και οι 
οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Eurojust και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), μπορούν να 
συμβάλουν στην καταπολέμηση των 
δραστηριοτήτων του οργανωμένου 
εγκλήματος και της πιθανής απάτης στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 29
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί τη δημιουργία νέας θέσης 
του προϋπολογισμού για τη στήριξη 
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ώστε 
να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε διεθνή 
προστασία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του ναυτικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
στη ζωή και της αρχής της μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική 
αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· 
επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης σε 
55 000 000 EUR, προκειμένου να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για 
τη μετάφραση του τεράστιου όγκου 
εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές 
σε εθνικό επίπεδο, και να προσλάβει τους 
140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους 
Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του 
προσωπικού της·

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη και θα φτάσει τις 
3.700 έρευνες το 2027, λόγω της 
συνολικής αύξησης των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ 
και στο σχέδιο ανάκαμψης· υπενθυμίζει 
ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι 
εισαγγελική αρχή με υποχρεωτικές 
αρμοδιότητες· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για το χαμηλό επίπεδο 
χρηματοδότησης που προτείνεται στο 
σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021 και για τον αριθμό των μελών του 
προσωπικού που αντιστοιχεί μόλις στο 
ήμισυ αυτού που έχει ζητηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· θεωρεί ότι η 
πρόταση αυτή θα επηρεάσει σημαντικά 
την ικανότητα του νέου οργανισμού να 
ξεκινήσει τις δραστηριότητές του και να 
εκτελέσει την εντολή του, και τονίζει ότι 
θα απαιτηθεί σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης σε 55 000 000 EUR, 
προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία να εκπληρώσει τη νομική 
υποχρέωσή της για τη μετάφραση του 
τεράστιου όγκου εγγράφων που 
διαβιβάζονται σε δικαστές σε εθνικό 
επίπεδο, και να προσλάβει τους 140 
Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς 
και τα 219 μέλη του προσωπικού της·

Or. en

Τροπολογία 31
Karlo Ressler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική 
αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· 
επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης σε 
55 000 000 EUR, προκειμένου να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για 
τη μετάφραση του τεράστιου όγκου 
εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές 
σε εθνικό επίπεδο, και να προσλάβει τους 
140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους 
Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του 
προσωπικού της·

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική 
αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· 
επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης σε 
55 000 000 EUR, προκειμένου να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για 
τη μετάφραση του τεράστιου όγκου 
εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές 
σε εθνικό επίπεδο, να καλύψει προσλήψεις 
και δαπάνες σχετικές με το προσωπικό, 
ιδίως για υποδομές ασφάλειας, και να 
προσλάβει τους 140 Ευρωπαίους 
Εντεταλμένους Εισαγγελείς και τα 219 
μέλη του προσωπικού της·

Or. en

Τροπολογία 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική 
αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· 

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα 
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 
4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της· αναμένει ότι ο 
φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω 
κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική 
αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· 



PE655.893v01-00 28/37 AM\1211424EL.docx

EL

επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης σε 
55 000 000 EUR, προκειμένου να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για 
τη μετάφραση του τεράστιου όγκου 
εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές 
σε εθνικό επίπεδο, και να προσλάβει τους 
140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους 
Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του 
προσωπικού της·

επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης σε 
55 500 000 EUR, προκειμένου να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της για 
τη μετάφραση του τεράστιου όγκου 
εγγράφων που διαβιβάζονται σε δικαστές 
σε εθνικό επίπεδο, και να προσλάβει τους 
140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους 
Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του 
προσωπικού της·

Or. en

Τροπολογία 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
αποτελεί μια νέα ευκαιρία για τους 
εγκληματίες να αποκομίσουν κέρδη και 
να καταχραστούν κονδύλια που 
προορίζονται για τη διάσωση θέσεων 
εργασίας και τη στήριξη της νόμιμης 
οικονομίας στην Ευρώπη· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί το 2021 η 
καταπολέμηση της απάτης στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, της διαφθοράς, 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της εγκληματικότητας· 
στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της 
επαρκούς χρηματοδότησης των 
ευρωπαϊκών οργανισμών ΔΕΥ, ιδίως της 
Ευρωπόλ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 
της ΕΑΑ, της OLAF και της Eurojust·

Or. en
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Τροπολογία 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα στρατηγική για την Ένωση 
Ασφάλειας που δημοσίευσε η Επιτροπή 
στις 24 Ιουλίου, η οποία εστιάζει στην 
προστασία των υποδομών ζωτικής 
σημασίας, στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και στην 
αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και 
του οργανωμένου εγκλήματος· σημειώνει 
επίσης τα τρία σχέδια δράσης που 
παρουσιάστηκαν σχετικά με τη 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο 
διαδίκτυο, τα πυροβόλα όπλα και τα 
ναρκωτικά· θεωρεί, επομένως, ότι 
απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για να 
μπορέσουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
ΔΕΥ να επιτύχουν αυτούς τους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι 

9. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία 
του για τη μείωση κατά 0,4% του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί επιτακτικά να 
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων 
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πιστώσεις πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες·

υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών 
του Οργανισμού τουλάχιστον μέχρι το 
επίπεδο του αρχικού αιτήματος του 
Οργανισμού (24 600 000 EUR) και να 
ληφθούν επίσης υπόψη οι σημαντικές 
επιπλέον προσπάθειες που κατέβαλε ο 
FRA για να παρακολουθεί στενά τον 
αντίκτυπο της κρίσης της νόσου COVID-
19 στα θεμελιώδη δικαιώματα· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός του FRA μετά βίας 
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και 
υπογραμμίζει ότι αυτό μπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα του έργου που 
προσφέρει ο FRA, το οποίο έχει 
αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο για την 
πολιτική της ΕΕ· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 36
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
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επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες·

επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να στηριχθεί ο 
Οργανισμός στην αντιμετώπιση της 
κρίσης της νόσου COVID-19 στους 
τομείς των δίκαιων τεχνολογιών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας, την προστασία των ηλικιωμένων, 
των Ρομά, για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, ιδίως ενόψει ενός πιθανού 
δεύτερου κύματος κατά τη διάρκεια του 
2021·

Or. en

Τροπολογία 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες·

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες, ιδίως όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των διακρίσεων 
και του ρατσισμού, την προάσπιση της 
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προστασίας των δεδομένων φυσικών 
προσώπων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στα 
εξωτερικά σύνορα, την προστασία των 
μεταναστών και των προσφύγων, την 
υποστήριξη της δικαιοσύνης και των 
δικαιωμάτων των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 38
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες·

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί να αυξηθούν, αντιθέτως, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις 
πληρωμών του Οργανισμού σε 
26 679 000 EUR· ζητεί να προστεθούν 
στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού 
έξι θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων 
υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων IV· 
επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται 
σε προσδιορισμένες ανάγκες και να 
παρακολουθεί επαρκώς την τήρηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση 
των πιστώσεων για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία 
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) είναι ανεπαρκής υπό το φως των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
Οργανισμός όσον αφορά την ψηφιοποίηση 
και τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο 
εργασίας· ζητεί να διατεθούν στον 
Οργανισμό 17 επιπλέον θέσεις και να 
αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του 
σε 43 800 000 EUR·

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση 
των πιστώσεων για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία 
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) είναι ανεπαρκής υπό το φως των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
Οργανισμός όσον αφορά την ψηφιοποίηση 
και τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο 
εργασίας· ζητεί να διατεθούν στον 
Οργανισμό 21 επιπλέον θέσεις και να 
αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του 
σε 43 800 000 EUR·

Or. en

Τροπολογία 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση 
των πιστώσεων για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία 
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) είναι ανεπαρκής υπό το φως των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
Οργανισμός όσον αφορά την ψηφιοποίηση 
και τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο 
εργασίας· ζητεί να διατεθούν στον 
Οργανισμό 17 επιπλέον θέσεις και να 
αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του 
σε 43 800 000 EUR·

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση 
των πιστώσεων για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία 
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 
(Eurojust) είναι ανεπαρκής υπό το φως των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
Οργανισμός όσον αφορά τον διαρκώς 
αυξανόμενο φόρτο εργασίας· ζητεί να 
διατεθούν στον Οργανισμό 17 επιπλέον 
θέσεις και να αυξηθεί αντίστοιχα ο 
προϋπολογισμός του σε 43 800 000 EUR·

Or. en

Τροπολογία 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
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Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η 
Υπηρεσία σκοπεύει να διατηρήσει το ίδιο 
επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για το 
2021 καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας 
περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει 
ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε 
περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός 
για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο· τονίζει ότι το 
πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις 
επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και 
την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση 
και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις 
δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα 
διοικητικά καθήκοντα.

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού της δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η 
Υπηρεσία σκοπεύει να διατηρήσει το ίδιο 
επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για το 
2021 καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας 
περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει 
ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε 
περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός 
για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο· υπενθυμίζει ότι οι 
επιχειρησιακές δραστηριότητες της 
EASO έχουν αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της μεταναστευτικής 
κρίσης και για την παροχή βοήθειας στα 
κράτη μέλη όσον αφορά την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο και τη δρομολόγηση 
των διαδικασιών ασύλου, ιδίως στα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της 
ΕΕ· τονίζει ότι η EASO έχει επίσης 
αναλάβει διάφορες νέες αποστολές στους 
τομείς της αποβίβασης ή της 
μετεγκατάστασης· τονίζει ότι το πρόσθετο 
προσωπικό θα ενισχύσει τις επιτόπιες 
επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και την παροχή 
κατάρτισης, την ενημέρωση και ανάλυση, 
τα πρακτικά εργαλεία, τις δραστηριότητες 
διακυβέρνησης και τα διοικητικά 
καθήκοντα, ενώ η πίεση στα συστήματα 
της ΕΕ για τη μετανάστευση και το 
άσυλο εξακολουθεί να είναι υψηλή.
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Τροπολογία 42
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η 
Υπηρεσία σκοπεύει να διατηρήσει το ίδιο 
επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για το 
2021 καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας 
περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει 
ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε 
περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός 
για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο· τονίζει ότι το 
πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις 
επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και 
την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση 
και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις 
δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα 
διοικητικά καθήκοντα.

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η 
Υπηρεσία σκοπεύει να διατηρήσει το ίδιο 
επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για το 
2021 καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας 
περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει 
ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε 
περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός 
για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο· τονίζει ότι το 
πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις 
επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και 
την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση 
και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις 
δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα 
διοικητικά καθήκοντα· σημειώνει, 
ωστόσο, τις ανησυχίες που εξέφρασαν 
ΜΚΟ σχετικά με πρακτικές συνεντεύξεων 
που διεξάγει το προσωπικό της EASO και 
προτείνει τη δημιουργία αποθεματικού 
που θα διασφαλίζει ότι η EASO θεσπίζει 
εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι το 
προσωπικό της δεν εμπλέκεται σε 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά την παροχή επιχειρησιακής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη·
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Τροπολογία 43
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η 
Υπηρεσία σκοπεύει να διατηρήσει το ίδιο 
επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για 
το 2021 καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας 
περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει 
ότι θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό σε 
περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός 
για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο· τονίζει ότι το 
πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις 
επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και 
την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση 
και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις 
δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα 
διοικητικά καθήκοντα.

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 16,5%, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα 
προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί 
αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο 
πίνακας προσωπικού της Υπηρεσίας με 50 
επιπλέον θέσεις· τονίζει ότι θα χρειαστεί 
πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση που 
εγκριθεί ο νέος κανονισμός για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Άσυλο· τονίζει ότι το πρόσθετο προσωπικό 
θα ενισχύσει τις επιτόπιες επιχειρήσεις, την 
ανάπτυξη και την παροχή κατάρτισης, την 
ενημέρωση και ανάλυση, τα πρακτικά 
εργαλεία, τις δραστηριότητες 
διακυβέρνησης και τα διοικητικά 
καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τη συνεκτίμηση της 
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διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού σε όλες τις δημόσιες 
δαπάνες· υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα 
της τα στάδια και για όλες τις θέσεις του 
προϋπολογισμού·

Or. en


