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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για έγκριση απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και των επιδομάτων του 
προσωπικού της Ευρωπόλ
(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (5417/2006)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 44 της Πράξης του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 που 
ορίζει τον κανονισμό προσωπικού που εφαρμόζεται στους εργαζόμενους της Ευρωπόλ 
(από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως "Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων" (ΚΥΚΥ))

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0072/2006),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο - Δημοκρατικός Έλεγχος της Ευρωπόλ (CΟΜ(2002)0095),

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2002 σχετικά με τη 
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την αυτόματη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2003 σχετικά με τη 
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την πρωτοβουλία του 
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για να εγκριθεί απόφαση του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της 
Ευρωπόλ4,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

Α. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, ή δεν ενημερώθηκε, για 
κανένα από τα λειτουργικά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την Ευρωπόλ, ή για τις 
τρέχουσες δραστηριότητες της Ευρωπόλ και τα μελλοντικά προγράμματα προς 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 187 Ε, 7.8.2003, σελ. 144.
3 ΕΕ C 64 Ε, 12.3.2004, σελ. 588.
4 Εγκεκριμένα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2005)0290.
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ικανοποίηση των αναγκών της ΕΕ και των κρατών μελών της· εκτιμώντας ότι επειδή δεν 
ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο αδυνατεί να εκτιμήσει το ενδιαφέρον και την επάρκεια της 
προτεινόμενης απόφασης· 

1. απορρίπτει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας·

2. καλεί τη Δημοκρατία της Αυστρίας να αποσύρει την πρωτοβουλία της·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή καθώς και στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της προτάσεως που υπέβαλε η 
Δημοκρατία της Αυστρίας για την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του 
προσωπικού της Ευρωπόλ για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2005 έως 1ης Ιουλίου 2006.

Αυτό το σχέδιο απόφασης βασιζόμενο στην αυστριακή πρωτοβουλία στοχεύει στην 
προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ υπό το 
πρίσμα μιας έρευνα που διεξήγαγε το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το εν λόγω συμβούλιο 
έλαβε υπόψη τις αλλαγές στο κόστος ζωής στις Κάτω Χώρες καθώς και τις μισθολογικές 
αλλαγές στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών. Βάσει της έρευνας αυτής δικαιολογείται 
αύξηση 1,6% των αποδοχών για την περίοδο από 01.07.2005 έως 01.07.2006.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται πως ο εν λόγω οργανισμός χρειάζεται να 
τροποποιήσει και προσαρμόσει τους μισθούς του προσωπικού του σύμφωνα με τις αλλαγές 
που οφείλονται στην αύξηση του κόστους ζωής και δεν είναι αντίθετο προς την πρωτοβουλία 
αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως πιστεύει πως ήταν προκλητικό το να μη ζητηθεί η γνώμη 
του για ένα έγγραφο όπως αυτό που έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Όλοι γνωρίζουν πως η 
Ευρωπόλ είναι ένας διακυβερνητικός θεσμός που χρηματοδοτείται από κάθε ένα από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο επί του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ και ως εκ τούτου δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις 
διοικητικές αποφάσεις που έχουν σχέση με τον οργανισμό αυτό. Φαίνεται λοιπόν απλό 
διαδικαστικό ζήτημα το να ζητηθεί η γνώμη του για ένα έγγραφο που έχει δημοσιονομικό 
αντίκτυπο ενώ δεν προβλέπεται καμία διαβούλευση σε ό,τι αφορά την έγκριση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ.

Ο εισηγητής επισημαίνει κατωτέρω ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να 
εξετάζονται πριν χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη γνώμη του επί δημοσιονομικών 
ζητημάτων.

1. Ο έλεγχος της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρέπει οπωσδήποτε να τονισθεί πως χρειάζεται να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ, ενός διακυβερνητικού οργάνου, μόνο 
εάν κάτι τέτοιο αυξάνει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα του οργάνου αυτού.

Επί του παρόντος το έργο της Ευρωπόλ δεν υπόκειται στην εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ούτε στο δικαστικό έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.

Μολονότι το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΕ ορίζει πως το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να 
ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από την έγκριση νομικά δεσμευτικών μέτρων, όπως 
είναι οι αποφάσεις πλαίσια, αποφάσεις και συμβάσεις, το μέσο αυτό δεν επαρκεί για να 
εξασφαλίσει τον δημοκρατικό έλεγχο. Επιπλέον, "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε 
ορισμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπόλ, π.χ., οποιαδήποτε 

  
1 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· συνεργασία της αστυνομίας στην 
Ευρώπη: ο ρόλος της Ευρωπόλ, συμμετοχή του κ. Jens Henrik Højbjerg, αναπληρωτή διευθυντή της Ευρωπόλ 
στη μικτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, σελ. 1.
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τροπολογία στη Σύμβαση αλλά όχι για να ταξινομηθούν κατά προτεραιότητα οι 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ"1.

Με διάφορες ευκαιρίες2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει πως οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι πολύ δύσχρηστες και, ως αποτέλεσμα της 
διακυβερνητικής φύσης των διαδικασιών λήψης απόφασης στον τομέα της συνεργασίας της 
αστυνομίας, είναι και αναποτελεσματικές. Συγκεκριμένα, σ' ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από το Συμβούλιο να ενισχύσει τη δημοκρατική 
εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλεγχο της Ευρωπόλ3. Τα αιτήματα αυτά δεν 
έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

1.1 Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το Σύνταγμα της ΕΕ, παρά τη μοίρα του, στόχευε με 
σαφή τρόπο στη βελτίωση της κατάστασης όπως εμφαίνεται στο άρθρο ΙΙΙ-2764. Αν 
εγκρινόταν το Σύνταγμα, τότε το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, σε συναπόφαση με το 
Συμβούλιο, να "καθορίσει τη δομή, τη λειτουργία, το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της 
Ευρωπόλ" καθώς και να "καθορίζει τους όρους ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων".

Η προσθήκη του άρθρου αυτού στο σχέδιο Συντάγματος καταδεικνύει με σαφή τρόπο τη 
γενική συναίνεση των κρατών μελών για την αύξηση της διαφάνειας της Ευρωπόλ και του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της. 

  
1 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· συνεργασία της αστυνομίας στην 
Ευρώπη: ο ρόλος της Ευρωπόλ, Βρυξέλλες 27 Σεπτεμβρίου 2005.
2 CNS/2006/0803 Ευρωπόλ: προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού από τον Ιούνιο 
του 2004, Πρωτοβουλία του Λουξεμβούργου, εισηγητής: Claude Moraes
CNS/2004/0817 Ευρώ: ορισμός της Ευρωπόλ ως Κεντρικής Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης 
και κιβδηλείας του ευρώ. Πρωτοβουλία Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βόρειας 
Ιρλανδίας, εισηγητής: Díaz de Mera García Consuegra Agustín
CNS/2004/0806 Ευρωπόλ: προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων από τον Ιούλιο του 2002. 
Πρωτοβουλία της Ιρλανδίας, εισηγητής: Turco Maurizio
CNS/2002/0822 Ευρωπόλ: Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, τροπολογίες. Πρωτοβουλία της Δανίας, 
εισηγητής: Turco Maurizio
CNS/2002/0814 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, Ευρωπόλ: πρωτόκολλο το οποίο τροποποιεί την εν λόγω 
Σύμβαση, ξέπλυμα χρημάτων. Πρωτοβουλία της Δανίας, εισηγητής: von Boetticher Christian Ulrik.
3 Βλέπε Σύσταση 4: Κοινοβουλευτικός έλεγχος στη Σύσταση του ΕΚ προς το Συμβούλιο σχετικά με το μέλλον 
της Ευρωπόλ, 10 Απριλίου 2003, Ρ5_ΤΑ(2003)0186.
4 Άρθρο ΙΙΙ-276:
"1. Αποστολή της Ευρωπόλ είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει τη δράση των αστυνομικών αρχών και των 
άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και την αμοιβαία συνεργασία τους στην πρόληψη 
και καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της 
τρομοκρατίας και των μορφών εγκληματικότητας που θίγουν ένα κοινό συμφέρον το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο πολιτικής της Ένωσης.
2. Ευρωπαϊκός νόμος καθορίζει τη δομή, τη λειτουργία, το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Τα 
καθήκοντα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:
α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών που διαβιβάζονται ιδίως από 
τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ή οργανισμών,
β) τον συντονισμό, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ερευνών και επιχειρησιακών δράσεων, από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή στο πλαίσιο κοινών ομάδων ερευνών, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την 
Eurojust.
Ευρωπαϊκός νόμος καθορίζει επίσης τους όρους ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.
3. Όλες οι επιχειρησιακές δράσεις της Ευρωπόλ πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία και σε συμφωνία με τις 
αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στο έδαφος του οποίου ή των οποίων διεξάγονται. Η εφαρμογή 
μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
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2. Η Ευρωπόλ ως οργανισμός της ΕΕ

Θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να μετατραπεί η Ευρωπόλ σε οργανισμό της ΕΕ 
προκειμένου η κύρια δομή της από πλευράς προσωπικού να συνίσταται σε μόνιμο προσωπικό 
αντί της σημερινής σύνθεσης η οποία συνίσταται σε υπαλλήλους αποσπασμένους από τα 
κράτη μέλη. Με την αλλαγή αυτή θα αποφευχθεί η μεγάλη κίνηση προσωπικού η οποία έχει 
ως συνέπεια να καθίσταται δυσχερής μια συνεπής προσέγγιση στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η μετατροπή αυτή, οι 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ θα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου απευθείας από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό και θα είναι πολύ πιο εύκολο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ελέγχει τις δραστηριότητές της. Ο εισηγητής επικροτεί ανεπιφύλακτα την ιδέα να συσταθεί 
ένα κοινό όργανο μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια το οποίο να εποπτεύει τις δραστηριότητες 
της Ευρωπόλ. Στη μεταρρύθμιση της Ευρωπόλ μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί η 
αντικατάσταση της Σύμβασης της Ευρωπόλ μαζί με τα τρία μη εφαρμοσμένα πρωτόκολλά 
της από απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Ο εισηγητής υποστηρίζει αναφανδόν την 
αναδιάρθρωση της Ευρωπόλ και τη μετατροπή της σε οργανισμό της ΕΕ καθώς με τον τρόπο 
αυτό οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ελέγχουν τις δραστηριότητές της. Μόνο τότε θα 
μπορέσει να είναι συνεπής και να έχει κάποια αξία αυτή η διαβούλευση για τους μισθούς και 
τα επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ.

Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ανεπιφύλακτα πως χρειάζεται να υποστηριχθεί η 
εξέλιξη της Ευρωπόλ σε ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο εκφράζει την έντονη 
επιθυμία του να μετατραπεί η Ευρωπόλ σε έναν ικανό οργανισμό της ΕΕ. Ο εισηγητής 
πιστεύει πως μια γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα 
του προσωπικού της Ευρωπόλ θα θεωρείτο συναφής μόνο εάν υλοποιηθεί η μετατροπή αυτή.

Για το λόγο αυτό, και σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική του Κοινοβουλίου, ο 
εισηγητής προτείνει την απόρριψη της πρωτοβουλίας για την οποία ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου. 


