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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί πολύ απογοητευτική την προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) κατά 
0,5 %· ζητεί, αντ’ αυτού, την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 27,1 εκατομμύρια 
EUR και την προσθήκη δύο έκτακτων υπαλλήλων και δύο συμβασιούχων 
υπαλλήλων στην ομάδα καθηκόντων IV στον πίνακα προσωπικού, ώστε να μπορέσει 
ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να 
λειτουργεί αποτελεσματικά·

2. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο κατά 11,2 %· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προσαρμογές στον πίνακα προσωπικού όσον αφορά την κατανομή των θέσεων 
μεταξύ των διαφόρων βαθμών, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών 
αναδιάταξης, και να δημοσιευτούν οι προβλεπόμενες θέσεις για το 2022· τονίζει ότι 
η ανωτέρω προσαρμογή δεν θα επηρεάσει τον συνολικό προϋπολογισμό ή τον 
συνολικό αριθμό μελών προτεινόμενου προσωπικού· 

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές και επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις κατά 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που 
αφορούν επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα· εκφράζει την απογοήτευσή του 
καθώς επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Frontex δεν 
κατόρθωσε να εκτελέσει την εντολή του από το 2016, πόσο μάλλον την 
επικαιροποιημένη εντολή του του 2019, και ότι έχουν εντοπιστεί σοβαρές και 
πολλαπλές ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του· τονίζει ότι οι 
ουσιαστικές αυξήσεις του προϋπολογισμού και του προσωπικού του Frontex 
απαιτούν ως προϋπόθεση τη λογοδοσία και τη διαφάνειά του, την προσήλωσή του 
στο δίκαιο της Ένωσης και την εκπλήρωση της εντολής του· προτείνει, ως εκ 
τούτου, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού να εξαρτώνται από την πρόσληψη από 
τον Frontex 40 παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων στον βαθμό AD, την 
υιοθέτηση σαφούς διαδικασίας για την εφαρμογή του άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και τον ταχύ 
διορισμό αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών σύμφωνα με την εντολή του 
Frontex για το 2019·

4. υπενθυμίζει την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι θα διεκπεραιώσει 3 000 
έρευνες το 2022· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι διωκτικό όργανο με 
υποχρεωτικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις διερεύνησης ανεξάρτητα από τη 
δημοσιονομική πρόβλεψη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
χρηματοδότηση που προτείνεται για το 2022 δεν περιλαμβάνει ουσιαστική αύξηση 

1 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).
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σε σύγκριση με το 2021· τονίζει ότι απαιτούνται, αφενός, σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης σε 55,7 εκατομμύρια EUR και, αφετέρου, 59 επιπλέον μέλη του 
προσωπικού·

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μικρή αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,5 % 
που προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)· πιστεύει ότι αυτό δεν θα είναι επαρκές για την κάλυψη των 
αναγκών του ΕΚΠΝΤ χωρίς να παρεμποδίζονται οι επιστημονικές δραστηριότητες 
του ΕΚΠΝΤ· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 ήταν ήδη ανεπαρκής και 
ότι το ΕΚΠΝΤ υποχρεώθηκε να περικόψει σημαντικό μέρος του προγράμματος 
εργασίας του· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΚΠΝΤ για το 
2022 σε 18,4 εκατομμύρια EUR· 

6. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust)· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στον προτεινόμενο 
πίνακα προσωπικού μειώνεται ο αριθμός των μελών του προσωπικού κατά δύο· 
θεωρεί ότι η αύξηση του προϋπολογισμού της Eurojust με παράλληλη μείωση του 
προσωπικού της στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Eurojust δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου 
όγκου υποθέσεων της·

7. σημειώνει την αύξηση κατά 44,2 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 
την αύξηση κατά 39,1 % των πιστώσεων πληρωμών για τον eu-LISA· ζητεί 24 
επιπλέον μέλη του προσωπικού προκειμένου να στηριχθεί η υλοποίηση σημαντικών 
έργων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που σχετίζονται με 
τη διαλειτουργικότητα, και, ιδίως, για να μειωθεί η εξάρτηση του eu-LISA από 
εξωτερικούς αναδόχους·

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση κατά 3,3 % των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και 
ζητεί, αντιθέτως, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 750 000 EUR και επιπλέον πέντε 
θέσεις στον πίνακα προσωπικού·

9. σημειώνει τη μικρή μείωση των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης σε σύγκριση με το 2021· σημειώνει επίσης την 
ουσιαστική αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για να επιτευχθεί το 
ταχύτερο δυνατό ο ρυθμός λειτουργίας του νέου αυτού ταμείου· ζητεί, υπό το 
πρίσμα του προτεινόμενου νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, περαιτέρω αύξηση 
κατά 10 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών 
για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και τους στόχους αλληλεγγύης του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης· 

10. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες απώλειες ζωών στη Μεσόγειο 
Θάλασσα, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 56,6 % σε σχέση με πέρυσι· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός 
Ταμείου Έρευνας και Διάσωσης για τη στήριξη των αποστολών έρευνας και 
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διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για ένα τέτοιο ταμείο· 

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία χωριστής γραμμής του 
προϋπολογισμού ανά ειδικό στόχο που ορίζεται στη νομική βάση του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και στη νομική βάση του μέσου για 
τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις (ΜΔΣΘ)· πιστεύει ότι η θέσπιση 
χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού ανά ειδικό στόχο θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για όλους τους στόχους του ΤΑΜΕ και του 
ΜΔΣΘ· 

12. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για 
το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»· τονίζει τη σημασία του εν 
λόγω προγράμματος για την προώθηση της αγωγής του Ευρωπαίου πολίτη· ζητεί 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1 εκατομμυρίου EUR για 
τη γραμμή του προϋπολογισμού για την προώθηση της ισότητας και των 
δικαιωμάτων, 1,5 εκατομμυρίου EUR για τη γραμμή του προϋπολογισμού για την 
προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης, 1 εκατομμυρίου EUR για τη γραμμή του 
προϋπολογισμού για την πρωτοβουλία ΔΑΦΝΗ και 1,5 εκατομμυρίου EUR για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού για την προστασία και την προώθηση των αξιών της 
Ένωσης·

13. σημειώνει με λύπη τη μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών κατά 6 % και 16 % αντίστοιχα για το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη»· προτείνει, αντιθέτως, τη διατήρηση της χρηματοδότησης για το 2022 
στο επίπεδο του προϋπολογισμού του 2021·


