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Τροπολογία 1
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της 
πρώτης γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και την τελική 
έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού που οδήγησαν στην 
απόφαση να αναβληθεί η χορήγηση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2019 έως ότου τα 
στοιχεία αυτά αποσαφηνιστούν και 
κατατεθούν καταλλήλως από τον 
Οργανισμό και έως ότου ολοκληρωθεί η 
έρευνα της OLAF· τονίζει ότι με την 
αναβολή της απαλλαγής, το Κοινοβούλιο 
έδωσε στον Οργανισμό έξι επιπλέον μήνες 
για να απαντήσει στα διάφορα στοιχεία 
που αναπτύχθηκαν στην έκθεση 
απαλλαγής που ψηφίστηκε στις 28 
Απριλίου του 2021· εκφράζει την 
ανησυχία του για την επανέναρξη των 
εργασιών μας στην επιτροπή και για το 
σύντομο χρονικό διάστημα μετά την 
πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια·

Or. en

Τροπολογία 2
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 1. σημειώνει με ανησυχία τα 
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πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όσον 
αφορά τον σεβασμό και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του αριθ. 08/2021 σχετικά 
με την υποστήριξη της διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων από τον Frontex· 
επισημαίνει ότι η περίοδος ελέγχου 
διαρκεί από τα τέλη του 2016, από τη 
θέση σε ισχύ της νέας εντολής του 
Οργανισμού, έως τα τέλη του 2020· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η γνωμοδότηση 
θα πρέπει να εξετάζει στοιχεία μόνο για το 
έτος 2019· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να συμπεριλάβει στο μέλλον ανάλυση για 
τον σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε 
μελλοντική ειδική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού·

_________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 3
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όσον 
αφορά τον σεβασμό και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει με βαθιά ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· εκφράζει τη βαθιά 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι 
δραστηριότητες του Frontex όσον αφορά 
τον σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν 
συμπεριλήφθηκαν στο πεδίο εφαρμογής 
του ελέγχου· ζητεί κάθε μελλοντική ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με τις δραστηριότητες του Οργανισμού να 
περιλαμβάνει ανάλυση για τις 
δραστηριότητες του Frontex όσον αφορά 
τον σεβασμό και την προστασία των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 4
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όσον 
αφορά τον σεβασμό και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· αριθ. 08/2021 σχετικά 
με την υποστήριξη της διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων από τον Frontex· 
επισημαίνει ότι η περίοδος ελέγχου 
διαρκεί από τα τέλη του 2016, από τη 
θέση σε ισχύ της νέας εντολής του 
Οργανισμού, έως τα τέλη του 2020 και, 
ως εκ τούτου, δεν λαμβάνει υπόψη τα 
πρόσφατα μέτρα που έχει λάβει ο 
Οργανισμός προκειμένου να 
συμμορφωθεί με την εντολή του·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 5
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση όσον αφορά τον 
σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση όσον αφορά τον 
σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου αυτό 
συνάδει με τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητές του·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 6
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όσον 
αφορά τον σεβασμό και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει τα πορίσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή 
του1· υπογραμμίζει ότι ο Frontex 
κοινοποιεί εκτενώς τις δραστηριότητές 
του, κάτι που δεν ελήφθη δεόντως υπόψη 
από τους ελεγκτές·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en
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Τροπολογία 7
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1 · είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση όσον αφορά τον 
σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση όσον αφορά τον 
σεβασμό και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 8
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1· είναι της άποψης ότι 
κάθε μελλοντική ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όσον 
αφορά τον σεβασμό και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1. σημειώνει με ανησυχία τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεσή του1, ιδίως την ανεπαρκή 
υποστήριξη του Frontex προς τα κράτη 
μέλη με σκοπό την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης·

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
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ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf ments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 9
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 
ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962 · αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και αναγνωρίζει 
ακόμη τις αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος· σημειώνει ότι δεν έχουν 
ακόμη υλοποιηθεί όλες οι αρμοδιότητες 
του Οργανισμού εξαιτίας αλλαγών στην 
εντολή του για το 2016· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και αναγνωρίζει 
ακόμη τις αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)· 
επισημαίνει ιδίως τα συνεχιζόμενα 
προβλήματα όσον αφορά την πληρότητα 
και την ποιότητα των δεδομένων στη 
διαδικασία συλλογής δεδομένων στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης τρωτότητας του 
Frontex, παρά την υποχρέωση των 
κρατών μελών να παρέχουν τις 
πληροφορίες που χρειάζεται ο Frontex· 
τονίζει ότι ο Οργανισμός έχει αποδεχθεί 
τις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή 
του και ότι μια σειρά αλλαγών βρίσκονται 
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στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν ήδη 
εφαρμοστεί μετά την έκδοση της 
έκθεσης· υπενθυμίζει ότι ο Frontex 
καθόρισε 30 δράσεις με βάση τις 
συστάσεις της ομάδας εργασίας για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις νομικές 
επιχειρησιακές πτυχές στο Αιγαίο 
Πέλαγος (FRaLO) και ότι οι δράσεις 
αυτές αναμένεται να υλοποιηθούν έως τις 
31 Αυγούστου 2021 προκειμένου να 
εκπληρωθεί η εντολή του·

_________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 
14.11.2019, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 10
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 
ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού και 
αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει 
εκπληρώσει τη συντριπτική πλειονότητα 
των καθηκόντων του για τη στήριξη της 
καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης και της καταπολέμησης 
του διασυνοριακού εγκλήματος· 
επαναλαμβάνει ότι για την πλήρη 
εκτέλεση της εντολής του 2016 απαιτείται 
η παροχή περισσότερης στήριξης προς 
τον Οργανισμό προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του και η 
εφαρμογή της εντολής που του έχει δοθεί 
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την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και αναγνωρίζει 
ακόμη τις αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

στο πλαίσιο του EBCGA 2.0· σημειώνει 
ότι ο Οργανισμός έχει υποστεί σημαντική 
τροποποίηση δεδομένου ότι η εντολή του 
έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές χωρίς 
πρότερη διενέργεια εκτίμησης 
επιπτώσεων από την Επιτροπή και ότι 
πολλές από τις συστάσεις έχουν ήδη τεθεί 
σε εφαρμογή ή εφαρμόζονται, αλλά δεν 
θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
αναγνωρίζει τα κενά και τις ασυνέπειες 
του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, 
και αναγνωρίζει ακόμη τις αδυναμίες 
όσον αφορά την εφαρμογή, από τα κράτη 
μέλη, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1052/2013 για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης 
των Συνόρων (EUROSUR)·

_________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 
14.11.2019, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 11
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damien Carême, Damian Boeselager, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 

2. σημειώνει με λύπη τις ελλείψεις 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού που 
απαριθμούνται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, οι οποίες είναι οι εξής: 
παρακολούθηση της κατάστασης, 
ανάλυση κινδύνου, αξιολόγηση 
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ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και 
αναγνωρίζει ακόμη τις αδυναμίες όσον 
αφορά την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

τρωτότητας, κοινές επιχειρήσεις και 
ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, 
επιχειρήσεις επιστροφής και κατάρτιση 
του Frontex· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
ο Οργανισμός δεν έλαβε τα αναγκαία 
μέτρα για να προσαρμόσει την οργάνωσή 
του ώστε να εφαρμόσει πλήρως την εντολή 
του 2016· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός του Frontex εκτοξεύτηκε 
από 118 εκατομμύρια EUR το 2011 σε 
460 εκατομμύρια EUR το 2020 και, κατά 
μέσο όρο, σε 900 εκατομμύρια EUR 
ετησίως για την περίοδο 2021-2027· 
σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εντοπίζει διάφορους κινδύνους 
που σχετίζονται με την εντολή του 
Frontex για το 20192· αναγνωρίζει τα κενά 
και τις ασυνέπειες του δικτύου ανταλλαγής 
πληροφοριών·

_________________ _________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 12
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 

2. σημειώνει την ελλιπή εκτέλεση της 
εντολής του 2016 και το γεγονός ότι ο 
Οργανισμός δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα 
για να προσαρμόσει την οργάνωσή του 
ώστε να εφαρμόσει πλήρως την εντολή 
αυτή· σημειώνει με ανησυχία ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει σημαντικό 
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ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και αναγνωρίζει 
ακόμη τις αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

κίνδυνο να δυσκολευτεί ο Οργανισμός να 
εκτελέσει την εντολή που του έχει ανατεθεί 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· 
αναγνωρίζει τα κενά και τις ασυνέπειες του 
δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, και 
αναγνωρίζει ακόμη τις αδυναμίες όσον 
αφορά την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

_________________ _________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 13
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 
ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 
ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 
στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
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τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και αναγνωρίζει 
ακόμη τις αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962, ειδικά αφού 
εγκρίθηκε χωρίς να διενεργηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων· αναγνωρίζει τα κενά και τις 
ασυνέπειες του δικτύου ανταλλαγής 
πληροφοριών, και αναγνωρίζει ακόμη τις 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή, από 
τα κράτη μέλη, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1052/2013 για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των 
Συνόρων (EUROSUR)·

_________________ _________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 14
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος, οι οποίες οφείλονται στην 
ελλιπή εκτέλεση της εντολής του 2016 και 

2. σημειώνει με λύπη τις αδυναμίες 
που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις κύριες 
δραστηριότητες του Οργανισμού για τη 
στήριξη της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος· εκφράζει, ωστόσο, την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο 
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στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε 
τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει 
την οργάνωσή του ώστε να εφαρμόσει 
πλήρως την εντολή αυτή· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντοπίζει σημαντικό κίνδυνο να 
δυσκολευτεί ο Οργανισμός να εκτελέσει 
την εντολή που του έχει ανατεθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/18962· αναγνωρίζει 
τα κενά και τις ασυνέπειες του δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών, και 
αναγνωρίζει ακόμη τις αδυναμίες όσον 
αφορά την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)·

Οργανισμός έχει υποστεί πολυάριθμες 
διαρθρωτικές αλλαγές αφότου 
θεσπίστηκε ο κανονισμός 2019/1896 με 
τη συγκρότηση του μόνιμου σώματος, 
την εισαγωγή δύο πρόσθετων 
αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών 
(τρεις συνολικά) και την ενίσχυση και 
ανασυγκρότηση των τμημάτων 
προκειμένου να ανταποκριθούν στη νέα 
εντολή·

_________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 
14.11.2019, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 15
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το κόστος των δραστηριοτήτων του, και 
δη σχετικά με το πραγματικό κόστος των 
κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 

3. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 
Οργανισμός δεν παρείχε πληροφορίες 
σχετικά με τον αντίκτυπο ή το κόστος των 
δραστηριοτήτων του· υπενθυμίζει ότι ο 
Frontex εκπονεί μεγάλο αριθμό εκθέσεων 
σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις του, 
αλλά σημειώνει ότι τρεις βασικές πτυχές 
των δραστηριοτήτων του δεν 
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σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί 
δε να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει 
ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν 
είναι επαρκώς ενημερωμένοι·

δημοσιοποιούνται καθόλου: (1) ο 
Οργανισμός δεν διενεργεί άρτια 
αξιολόγηση των εν λόγω κοινών 
επιχειρήσεων, (2) ο Frontex παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που 
απαιτούνται, δεσμεύονται και 
αναπτύσσονται για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις, αλλά δεν εξηγεί τυχόν 
αποκλίσεις, ούτε προσδιορίζει τον 
αντίκτυπο τυχόν κενών, (3) ο Frontex δεν 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πραγματικό κόστος των κοινών 
επιχειρήσεών του, είτε συγκεντρωτικά είτε 
αναλυτικά ανά επιχείρηση (θαλάσσια και 
εναέρια) και είδος δαπανών (π.χ. 
ανθρώπινοι πόροι και ελαφρύς εξοπλισμός, 
ή βαρύς εξοπλισμός)·

Or. en

Τροπολογία 16
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το κόστος των δραστηριοτήτων του, και δη 
σχετικά με το πραγματικό κόστος των 
κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει ότι 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι·

3. εκφράζει την κατανόησή του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός αδυνατούσε να 
παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο ή το κόστος των 
δραστηριοτήτων του, και δη σχετικά με το 
πραγματικό κόστος των κοινών 
επιχειρήσεών του, είτε συγκεντρωτικά είτε 
αναλυτικά ανά επιχείρηση (θαλάσσια και 
εναέρια) και είδος δαπανών (π.χ. 
ανθρώπινοι πόροι και ελαφρύς εξοπλισμός, 
ή βαρύς εξοπλισμός) καθώς δεν ήταν 
εφικτή η χρήση μοναδιαίου κόστους λόγω 
των επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων, 
όπως έχει εκφραστεί επανειλημμένα από 
τα κράτη μέλη στον Οργανισμό· 
σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, ο 
Οργανισμός ήταν σε θέση να παρουσιάσει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
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παροτρύνει τον Οργανισμό, από κοινού με 
τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν την 
υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση των υπευθύνων λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το κόστος των δραστηριοτήτων του, και δη 
σχετικά με το πραγματικό κόστος των 
κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει ότι 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, τον 
πραγματικό αντίκτυπο και το κόστος των 
δραστηριοτήτων του, και δη σχετικά με τις 
κοινές επιχειρήσεις του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός), 
καθώς και τις πραγματικές συνεισφορές 
των κρατών μελών στις κοινές 
επιχειρήσεις· σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
παρουσιάζει μόνο δαπάνες βάσει 
εκτιμήσεων, μπορεί δε να σημειωθούν 
σημαντικές διαφορές· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
πλημμελής υποβολή εκθέσεων από τον 
Οργανισμό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων δεν είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 18
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το κόστος των δραστηριοτήτων του, και δη 
σχετικά με το πραγματικό κόστος των 
κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει 
ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν 
είναι επαρκώς ενημερωμένοι·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός αδυνατούσε να 
παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο ή το κόστος των 
δραστηριοτήτων του, και δη σχετικά με το 
πραγματικό κόστος των κοινών 
επιχειρήσεών του, είτε συγκεντρωτικά είτε 
αναλυτικά ανά επιχείρηση (θαλάσσια και 
εναέρια) και είδος δαπανών (π.χ. 
ανθρώπινοι πόροι και ελαφρύς εξοπλισμός, 
ή βαρύς εξοπλισμός)· σημειώνει ότι ο 
Οργανισμός παρουσιάζει μόνο δαπάνες 
βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε να 
σημειωθούν σημαντικές διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 19
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το κόστος των δραστηριοτήτων του, και δη 
σχετικά με το πραγματικό κόστος των 
κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ή 
το πραγματικό κόστος των 
δραστηριοτήτων του και τις επιδόσεις του, 
και δη σχετικά με το πραγματικό κόστος 
των κοινών επιχειρήσεών του, είτε 
συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά ανά 
επιχείρηση (θαλάσσια και εναέρια) και 
είδος δαπανών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι και 
ελαφρύς εξοπλισμός, ή βαρύς εξοπλισμός)· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρουσιάζει 
μόνο δαπάνες βάσει εκτιμήσεων, μπορεί δε 
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εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει ότι 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι·

να σημειωθούν σημαντικές διαφορές· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η υποβολή επιχειρησιακών 
εκθέσεων από τον Οργανισμό σημαίνει ότι 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 20
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Frontex δεν 
έχει αποδώσει επαρκή σημασία στον ρόλο 
του πολιτιστικού διαμεσολαβητή, που 
υποχρεούται να κατανοεί τις πολιτιστικές 
διαφορές και τα κοινωνικά πρότυπα των 
διαφορετικών πολιτισμών και, 
παράλληλα, να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους άρτι αφιχθέντες στα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 21
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η 
Ιουνίου 2021, και τον διορισμό 20 
παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
15 από τους διορισμούς 

διαγράφεται
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πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο AST, 
πράγμα που δεν συνάδει με την εντολή 
του Οργανισμού δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1896· επαναλαμβάνει ότι, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1896, έπρεπε να είχαν προσληφθεί 
τουλάχιστον 40 παρατηρητές θεμελιωδών 
δικαιωμάτων έως την 5η Δεκεμβρίου 
2020· επιμένει ότι ο Οργανισμός πρέπει 
να προσλάβει ταχέως τους υπόλοιπους 20 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
και δη σε θέσεις AD·

Or. en

Τροπολογία 22
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δη σε θέσεις 
AD·

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δη σε θέσεις 
AD· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν 
επανειλημμένα απευθύνει έκκληση στον 
εκτελεστικό διευθυντή να συμμορφωθεί 
με την υποχρέωση αυτή χωρίς περαιτέρω 
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καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 23
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δη σε 
θέσεις AD·

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει τη 
συμφωνία του 2020 μεταξύ του 
προσωρινώς διορισμένου υπευθύνου 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 
εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με την 
κατανομή των θέσεων μεταξύ AST4 και 
AD7 για μελλοντικούς παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία 
κοινοποιήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο 
και επί της οποίας επιτεύχθηκε επίσης 
συμφωνία με την Επιτροπή· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει 
ταχέως τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δη σε θέσεις 
AD·

4. επικροτεί τη μερική πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· καλεί 
επιτακτικά τον Οργανισμό να προσλάβει 
ταχέως τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και να το 
πράξει σε θέσεις AD·

Or. en

Τροπολογία 25
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 15 από τους 
διορισμούς πραγματοποιήθηκαν σε 
επίπεδο AST, πράγμα που δεν συνάδει με 
την εντολή του Οργανισμού δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896· 
επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε να 
είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 

4. επικροτεί την πρόσληψη του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 
2021, και τον διορισμό 20 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· σημειώνει με 
ανησυχία ότι 15 από τους διορισμούς 
πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο AST, 
πράγμα που δεν συνάδει με την εντολή του 
Οργανισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1896· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, έπρεπε 
να είχαν προσληφθεί τουλάχιστον 40 
παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έως την 5η Δεκεμβρίου 2020· επιμένει ότι 
ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
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ο Οργανισμός πρέπει να προσλάβει ταχέως 
τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δη σε 
θέσεις AD·

τους υπόλοιπους 20 παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 26
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι οι προηγούμενοι 
υπεύθυνοι θεμελιωδών δικαιωμάτων 
αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες κατά 
την αξιολόγηση κοινών επιχειρήσεων· 
τονίζει ότι ο προηγούμενος υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων αντιμετώπισε 
πολλά προβλήματα όσον αφορά τη 
συνεργασία των κρατών μελών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις απαντήσεις 
των εθνικών αρχών επί της ουσίας των 
υποθέσεων· σημειώνει ότι αυτό 
υπονομεύει το έργο και τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στον υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο του 
2019, τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες 
σχετικά με τον μηχανισμό καταγγελιών, 
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθεται 
στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
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επιπλέον της εξέτασης των καταγγελιών 
που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού 
και των αναφορών για σοβαρά 
περιστατικά, αρμοδιότητα για την 
εξέταση καταγγελιών για εικαζόμενες 
παραβιάσεις των κανόνων που διέπουν τη 
χρήση όπλων· σημειώνει ότι η 
Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα με δική 
της πρωτοβουλία προκειμένου να 
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο 
Οργανισμός αντιμετωπίζει εικαζόμενες 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων 
μέσω του μηχανισμού καταγγελιών του, 
και να εξετάσει τον ρόλο και την 
ανεξαρτησία του υπευθύνου θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εν προκειμένω· σημειώνει 
ότι μεταξύ των βασικών πορισμάτων της 
Διαμεσολαβήτριας περιλαμβάνονται τα 
εξής: από τότε που θεσπίστηκε, ο 
μηχανισμός καταγγελιών έχει εξετάσει 
πολύ μικρό αριθμό καταγγελιών· από το 
2016 έως τον Ιανουάριο του 2021, ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έλαβε 69 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 
22 χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές· 
σημειώνει, επίσης, ότι αυτό εξηγείται από 
διάφορους παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων: i) η έλλειψη ευαισθητοποίησης 
και κατανόησης μεταξύ των δυνητικών 
καταγγελλόντων σχετικά με τον 
μηχανισμό· ii) ο φόβος αρνητικών 
επιπτώσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών, iii) τις πιεστικές 
καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι 
δυνητικοί καταγγέλλοντες· iv) η έλλειψη 
επιτόπιας δέσμευσης των υπαλλήλων του 
Frontex που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην 
παραλαβή και διαβίβαση καταγγελιών 
στον υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η 
Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ανεπαρκής 
διαφάνεια σε σχέση με τις 
δραστηριότητες του μηχανισμού· 
σημειώνει ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων δεν χαίρει ανεξαρτησίας 
όσον αφορά τον ρόλο του σχετικά με τις 
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αναφορές για σοβαρά περιστατικά στο 
πλαίσιο ζητημάτων που άπτονται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· σημειώνει, 
επιπλέον, ότι, δεδομένου ότι καθυστέρησε 
να ανατεθεί ρόλος στον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αντιμετώπισης 
αναφορών για σοβαρά περιστατικά, 
υπονομεύεται ο κρίσιμος ρόλος του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων στη 
διαδικασία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 28
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί επιτακτικά το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού να εγκρίνει 
ταχέως το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή 
της επικαιροποιημένης στρατηγικής για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να βελτιώσει 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης και 
αναφοράς των παραβιάσεων και 
καταγγελιών των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στον Οργανισμό·

5. θεωρεί άκρως λυπηρό το γεγονός 
ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις 
του Κοινοβουλίου και τη σημαντική 
συνολική αύξηση του προσωπικού του 
Οργανισμού, ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εξακολουθεί να μη διαθέτει 
επαρκείς ανθρώπινους πόρους και, κατά 
συνέπεια, παρεμποδίζεται σαφώς να 
ασκεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί· 
παροτρύνει τον Οργανισμό να παράσχει 
στον υπεύθυνo θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του επαρκείς πόρους και προσωπικό, 
ιδίως για την περαιτέρω διαμόρφωση και 
εφαρμογή της στρατηγικής του 
Οργανισμού με σκοπό την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· καλεί επιτακτικά το 
διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού να 
εγκρίνει ταχέως το σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και να βελτιώσει τους μηχανισμούς 
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παρακολούθησης και αναφοράς των 
παραβιάσεων και καταγγελιών των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στον 
Οργανισμό· υπενθυμίζει στον Οργανισμό 
τη σημασία που έχει η τήρηση του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 29
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί επιτακτικά το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού να εγκρίνει 
ταχέως το σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή της επικαιροποιημένης 
στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και να βελτιώσει τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και αναφοράς των 
παραβιάσεων και καταγγελιών των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στον 
Οργανισμό·

5. επικροτεί την έγκριση της 
στρατηγικής του Frontex για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα από το διοικητικό 
συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2021 μετά 
από εκτεταμένους γύρους διαβουλεύσεων 
και σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και με 
το συμβουλευτικό φόρουμ και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό το 
σχέδιο δράσης να είναι έτοιμο προς 
έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο τον 
Σεπτέμβριο του 2021·

Or. en

Τροπολογία 30
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί επιτακτικά το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού να εγκρίνει 
ταχέως το σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή της επικαιροποιημένης 

5. καλεί επιτακτικά το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού να βελτιώσει 
ταχέως τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και αναφοράς των 
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στρατηγικής για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να βελτιώσει τους 
μηχανισμούς παρακολούθησης και 
αναφοράς των παραβιάσεων και 
καταγγελιών των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στον Οργανισμό·

παραβιάσεων και καταγγελιών στον 
Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 31
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι έχει ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου κατά του Frontex για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος και 
επισημαίνει ότι ο Frontex δεν έχει παύσει 
τις επιχειρήσεις του στην Ελλάδα παρά 
τις σοβαρές, συστηματικές και 
εκτεταμένες παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει του 
δικαίου της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
προσφυγή ασκήθηκε εξ ονόματος δύο 
αιτούντων άσυλο – ενός ασυνόδευτου 
ανηλίκου και μιας γυναίκας – οι οποίοι, 
ενώ ζητούσαν άσυλο σε έδαφος της ΕΕ 
(Λέσβος), συνελήφθησαν βίαια, δέχθηκαν 
επίθεση, τους λήστεψαν, απήχθησαν, 
τέθηκαν υπό κράτηση, οδηγήθηκαν διά 
της βίας πίσω στη θάλασσα, 
εξαναγκάστηκαν σε μαζική απέλαση και 
τελικά εγκαταλείφθηκαν σε λέμβους 
χωρίς μέσα ναυσιπλοΐας, χωρίς τροφή 
ούτε νερό·

Or. en

Τροπολογία 32
Clare Daly
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 
σχετικά με την «αναφορά σοβαρών 
περιστατικών» αριθ. 11095, στην οποία 
το ίδιο το προσωπικό του Frontex 
επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 
νύχτας από τις 18 προς τις 19 Απριλίου 
2020, 30 μετανάστες απομακρύνθηκαν 
παράνομα από τα ελληνικά ύδατα από 
μέλη της ελληνικής ακτοφυλακής και στη 
συνέχεια εγκαταλείφθηκαν στα ανοιχτά 
στα τουρκικά ύδατα· υπενθυμίζει ότι ο 
Οργανισμός έχει ενημερωθεί σχετικά με 
πολλές καταγγελίες για επαναπροωθήσεις 
στους επιχειρησιακούς τομείς του· 
επισημαίνει ότι, σε διάφορες περιπτώσεις, 
δυνάμεις του Frontex έχουν διαταχθεί 
από τις εθνικές αρχές να εγκαταλείψουν 
την περιοχή προκειμένου οι τελευταίες να 
προβούν σε επαναπροωθήσεις και 
μάλιστα έχουν υποχρεωθεί να εκτελέσουν 
μια επαναπροώθηση, όπως συνέβη στις 2 
Μαρτίου 2020· παροτρύνει τον 
Οργανισμό να σταματήσει αμέσως τις εν 
λόγω επαναπροωθήσεις και να σεβαστεί 
το διεθνές ναυτικό δίκαιο, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 33
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF σχετικά με τον 
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Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, με τη 
διαπίστωση, μεταξύ άλλων, λυπηρής 
έλλειψης διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

Frontex όσον αφορά καταγγελίες για 
παρενόχληση, παραπτώματα και 
επαναπροώθηση μεταναστών· σημειώνει 
επίσης ότι η έρευνα της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την 
ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα 
και τη διαφάνεια του μηχανισμού 
καταγγελιών του Οργανισμού και τον ρόλο 
του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων 
(υπόθεση OI/5/2020/MHZ) περατώθηκε τη 
15η Ιουνίου 2021, με τη διαπίστωση, 
μεταξύ άλλων, λυπηρής έλλειψης 
διαφάνειας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, από το 
2016 έως τον Ιανουάριο του 2021, ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων είχε 
λάβει 69 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 22 
χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές, και ότι 
αυτό ενδεχομένως εξηγείται από την 
έλλειψη ευαισθητοποίησης και 
κατανόησης σε σχέση με τον μηχανισμό 
καταγγελιών, τον φόβο αρνητικών 
επιπτώσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών, την πιεστική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 
δυνητικά θύματα, και την έλλειψη 
συμμετοχής των υπαλλήλων του Frontex 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
πιο ενεργό ρόλο στην παραλαβή και 
διαβίβαση καταγγελιών στον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· σημειώνει τη 
σύσταση της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας για τη βελτίωση της 
εξέτασης των καταγγελιών και της 
συνέχειας που δίδεται, καθώς και της 
δυνατότητας πρόσβασης των δυνητικών 
θυμάτων στον μηχανισμό καταγγελιών· 
σημειώνει επίσης ότι το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού περάτωσε την 
έρευνά του για 13 περιστατικά στο Αιγαίο 
Πέλαγος· υπενθυμίζει ότι η ομάδα 
εργασίας για τον έλεγχο του Frontex, η 
οποία συστάθηκε για την παρακολούθηση 
και τη διερεύνηση της διαχείρισης και 
των επιχειρήσεων του Frontex, 
επεξεργάζεται έκθεση σχετικά με τις 
καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
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Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 34
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 
Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, με τη 
διαπίστωση, μεταξύ άλλων, λυπηρής 
έλλειψης διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 
Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω 
διερεύνηση, εντοπίζοντας παράλληλα 
πολλούς τομείς που επιδέχονται βελτίωση 
στη λειτουργία του Οργανισμού, με τη 
διαπίστωση, μεταξύ άλλων, λυπηρής 
έλλειψης διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 35
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 
Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, με τη 
διαπίστωση, μεταξύ άλλων, λυπηρής 
έλλειψης διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF σχετικά με 
καταγγελίες για παρενόχληση, 
παραπτώματα και επαναπροωθήσεις 
μεταναστών από τον Frontex· σημειώνει 
επίσης ότι η έρευνα της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον 
μηχανισμό καταγγελιών του Οργανισμού 
(υπόθεση OI/5/2020/MHZ) περατώθηκε τη 
15η Ιουνίου 2021, με τη διαπίστωση, 
μεταξύ άλλων, λυπηρής έλλειψης 
διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι το 
διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 36
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 
Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, με τη 
διαπίστωση, μεταξύ άλλων, λυπηρής 
έλλειψης διαφάνειας· σημειώνει επίσης ότι 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
περάτωσε την έρευνά του για 13 
περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 

6. σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη η έρευνα της OLAF για τον 
Frontex· σημειώνει επίσης ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον μηχανισμό καταγγελιών του 
Οργανισμού (υπόθεση OI/5/2020/MHZ) 
περατώθηκε τη 15η Ιουνίου 2021, 
δηλώνεται δε ότι δεν διαπιστώθηκε 
κακοδιαχείριση, αλλά αναφέρεται μόνο 
λυπηρή έλλειψη διαφάνειας· σημειώνει 
επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού περάτωσε την έρευνά του για 
13 περιστατικά στο Αιγαίο Πέλαγος· 
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έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας για τον 
έλεγχο του Frontex δεν έχει ακόμα 
ολοκληρώσει την έκθεσή της σχετικά με 
τις καταγγελίες για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 37
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι το Δίκτυο 
Δικηγόρων Προόδου, η Front-LEX και το 
Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών 
του Ελσίνκι έχουν ασκήσει αγωγή κατά 
του Frontex ενώπιον του ΔΕΕ εξ 
ονόματος δύο αιτούντων άσυλο οι οποίοι 
υπέστησαν επιχειρήσεις 
επαναπροώθησης κατά την προσπάθειά 
τους να αναζητήσουν προστασία στην 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά 
που ο Frontex οδηγείται ενώπιον του 
ΔΕΕ για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 38
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. παροτρύνει, επιπλέον, τον 
Οργανισμό να διενεργήσει ανεξάρτητη 
έρευνα σχετικά με τις εν λόγω 
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παραβιάσεις και να ενισχύσει τις 
εσωτερικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελίας, ώστε να διασφαλίσει ότι τα 
ανησυχητικά περιστατικά αναφέρονται 
αποτελεσματικά και δεν συγκαλύπτονται·

Or. en

Τροπολογία 39
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία και διαφάνεια, και δη από την 
προσήλωση του Οργανισμού στο δίκαιο 
της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη για πλήρη αποσαφήνιση των 
εικαζόμενων παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 
σύνορα·

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας, καθώς και από την πλήρη 
τήρηση και προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη 
συμμόρφωση ως προς τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και δη από την προσήλωση 
του Οργανισμού στο δίκαιο της Ένωσης· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για 
πλήρη αποσαφήνιση των εικαζόμενων 
παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αποφυγή πιθανών παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη 
διασφάλιση της μη επανάληψης τέτοιων 
παραβιάσεων· εκφράζει τη βαθιά του 
λύπη για τη μη διενέργεια εκτιμήσεων 
επιπτώσεων και αξιολόγησης προτού 
προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
η μεταρρύθμιση των εντολών του 
Οργανισμού·

Or. en
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Τροπολογία 40
Rob Rooken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή 
του Οργανισμού εξαρτάται από την εν 
λόγω λογοδοσία και διαφάνεια, και δη 
από την προσήλωση του Οργανισμού στο 
δίκαιο της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη για πλήρη αποσαφήνιση 
των εικαζόμενων παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 
σύνορα·

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
ετήσια ανάλυση κόστους και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων και έπρεπε να έχουν 
υποβληθεί σε αυτές· τονίζει ότι η 
απαλλαγή του Οργανισμού εξαρτάται από 
την παροχή ακριβούς και ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης σχετικά με τις 
δραστηριότητές του·

Or. en

Τροπολογία 41
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή 
του Οργανισμού εξαρτάται από την εν 
λόγω λογοδοσία και διαφάνεια, και δη 
από την προσήλωση του Οργανισμού στο 
δίκαιο της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη για πλήρη αποσαφήνιση 
των εικαζόμενων παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 

7. τονίζει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· επικροτεί τη δημιουργία 
του Μητρώου Διαφάνειας στις 5 Μαΐου 
2021 για τη δημοσιοποίηση των 
αλληλεπιδράσεων των υπαλλήλων του 
Frontex με τρίτους ενδιαφερόμενους 
φορείς·
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σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 42
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία και διαφάνεια, και δη από την 
προσήλωση του Οργανισμού στο δίκαιο 
της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ανάγκη για πλήρη αποσαφήνιση των 
εικαζόμενων παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 
σύνορα·

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία και διαφάνεια, και δη από την 
προσήλωση του Οργανισμού στο δίκαιο 
της Ένωσης· τονίζει, επιπλέον, ότι η 
διαδικασία απαλλαγής αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εκτέλεσης του 
δημοσιονομικού κύκλου της ΕΕ και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να είναι αντικειμενική 
και απαλλαγμένη από πολιτικοποιημένες 
θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία και διαφάνεια, και δη από την 

7. συμπεραίνει ότι οι αυξημένες 
αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη ενίσχυση της λογοδοσίας και 
της διαφάνειας· τονίζει ότι η απαλλαγή του 
Οργανισμού εξαρτάται από την εν λόγω 
λογοδοσία και διαφάνεια, και δη από την 
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προσήλωση του Οργανισμού στο δίκαιο 
της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη για πλήρη αποσαφήνιση των 
εικαζόμενων παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 
σύνορα·

προσήλωση του Οργανισμού στο δίκαιο 
της Ένωσης και στα θεμελιώδη 
δικαιώματα που καθορίζονται σε αυτό· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για 
πλήρη αποσαφήνιση των εικαζόμενων 
παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 44
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει ότι η απαλλαγή του Οργανισμού 
εξαρτάται από την εν λόγω λογοδοσία και 
διαφάνεια, και δη από την προσήλωση 
του Οργανισμού στο δίκαιο της Ένωσης· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για 
πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα· 
αναμένει από τους παρατηρητές 
θεμελιωδών δικαιωμάτων να επιτελέσουν 
διεξοδικά την αποστολή τους και να 
υποστηρίξουν την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 45
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι, στην απόφασή 
του σχετικά με την απαλλαγή του Frontex 
για το 2019, που εγκρίθηκε στις 28 
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Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο «αναμένει 
από τον Οργανισμό να εφαρμόσει πλήρως 
τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις νομικές 
επιχειρησιακές πτυχές στο Αιγαίο 
Πέλαγος (WG FRaLO) και να 
παρουσιάσει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή συγκεκριμένες δράσεις με 
σαφές χρονοδιάγραμμα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά 
αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση για 
τη χορήγηση απαλλαγής στον 
Οργανισμό» (παράγραφος 53)· τονίζει, ως 
εκ τούτου, ότι η απόφαση για την 
απαλλαγή θα πρέπει να βασίζεται στην 
εφαρμογή του χάρτη πορείας του 
Frontex·

Or. en

Τροπολογία 46
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις 
τρωτότητας του Frontex έχουν διάφορα 
προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι 
δεν λαμβάνουν υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· παροτρύνει τον Οργανισμό 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
και να λάβει υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στις αξιολογήσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 47
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. δηλώνει ότι δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί επαρκώς όλα τα ανωτέρω 
ζητήματα ούτε έχουν υποβληθεί στο 
Κοινοβούλιο από τον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 
που αναφέρονται στην πρόσφατη ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και 
ότι, επομένως, ωσότου ολοκληρωθεί η 
έρευνα της OLAF, το Κοινοβούλιο δεν 
είναι σε θέση να χορηγήσει απαλλαγή 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2019.

8. δηλώνει ότι είναι αναγκαίο να 
υποβληθεί αναθεωρημένη έκθεση 
απαλλαγής από την Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού για να αναλυθεί η 
εξέλιξη των στοιχείων όσον αφορά τα 
συμπεράσματα της ομάδας εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο 
του Frontex, να προσκομιστεί διεξοδική 
αξιολόγηση της εφαρμογής του χάρτη 
πορείας του Frontex έως τις 31 
Αυγούστου 2021 και να παρασχεθούν τα 
συμπεράσματα της έρευνας της OLAF 
όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Or. en

Τροπολογία 48
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. δηλώνει ότι δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί επαρκώς όλα τα ανωτέρω 
ζητήματα ούτε έχουν υποβληθεί στο 
Κοινοβούλιο από τον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 
που αναφέρονται στην πρόσφατη ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και 
ότι, επομένως, ωσότου ολοκληρωθεί η 
έρευνα της OLAF, το Κοινοβούλιο δεν 
είναι σε θέση να χορηγήσει απαλλαγή 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2019.

8. δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
σε θέση να χορηγήσει απαλλαγή όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2019.

Or. en
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Τροπολογία 49
Lena Düpont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. δηλώνει ότι δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί επαρκώς όλα τα ανωτέρω 
ζητήματα ούτε έχουν υποβληθεί στο 
Κοινοβούλιο από τον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 
που αναφέρονται στην πρόσφατη ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ότι, 
επομένως, ωσότου ολοκληρωθεί η έρευνα 
της OLAF, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε 
θέση να χορηγήσει απαλλαγή όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019.

8. δηλώνει ότι είναι αναγκαίο να 
υποβληθεί αναθεωρημένη έκθεση 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2019, μόλις ολοκληρωθεί 
η έρευνα της OLAF.

Or. en

Τροπολογία 50
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί από την Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να αναβάλει την απόφασή 
της σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής 
στον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex.

Or. en

Τροπολογία 51
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για τον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή 
που φέρει την τελική ευθύνη για τον 
Οργανισμό, καθώς και τη δέσμευσή του 
για την εκπλήρωση της αποστολής του 
και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
υποβολής δημοσιονομικών εκθέσεων και 
τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Or. en


