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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. 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·

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)·

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· 

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· 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf
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).



PE695.030v02-00 4/4 PA\1236046EL.docx

EL

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· 

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·

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· 

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.


