
 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
«Υποστήριξη της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών: πολύτιμος εταίρος, αλλά ανεπαρκής αξιοποίηση των πηγών 
δεδομένων και της μέτρησης των αποτελεσμάτων» 

Απαντήσεις της EUROJUST 

 
Παράγραφοι 46, 67, 75 και 77 
Η Eurojust θα ήθελε να προσθέσει το ακόλουθο σχόλιο: «Οι οργανισμοί μπορούν να ανταλλάσσουν 
δεδομένα μέσω της SIENA σε ad hoc βάση. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα επιχειρηματικά οφέλη 
της ανταλλαγής δεδομένων, οι οργανισμοί συνεργάζονται για να βελτιώσουν την πιθανότητα για πιο 
συστηματική ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό διασυνδέσεων βάσει συστήματος 
αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit). Μακροπρόθεσμα, προβλέπεται μια πιο εξελιγμένη τεχνική 
πρόσβαση, αλλά αυτό εξαρτάται από την εκκρεμούσα αντικατάσταση του συστήματος διαχείρισης 
υποθέσεων της Eurojust.  Επιπλέον, και οι δύο οργανισμοί δραστηριοποιούνται στην ειδική ομάδα 
της Επιτροπής για το σύστημα αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit). Η ειδική ομάδα εξετάζει τις 
νομικές, επιχειρηματικές και τεχνικές πτυχές της ανταλλαγής δεδομένων» 

 
Παράγραφοι 55, 56, και πλαίσιο 5 
Η Eurojust θα ήθελε να προσθέσει το ακόλουθο σχόλιο: «Η Eurojust συμμερίζεται την άποψη του ΕΕΣ 
ότι η συλλογή και παρακολούθηση των δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 
ημερών κοινής δράσης μπορούν να συστηματοποιηθούν περαιτέρω και να κοινοποιούνται μεταξύ 
των οικείων κρατών μελών και της Eurojust. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο η Ευρωπόλ όσο και η Eurojust 
θα μπορούσαν να αξιολογούν με ακρίβεια τα αποτελέσματα και να διασφαλίζουν ότι παρέχεται η 
απαιτούμενη υποστήριξη δικαστικής συνεργασίας στις υποθέσεις που προκύπτουν από τις ημέρες 
κοινής δράσης. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια πιο ισχυρή αλυσίδα ασφάλειας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.» 

 
Παράγραφος 68 
Η Eurojust θα ήθελε να προσθέσει το ακόλουθο σχόλιο: «Η Eurojust θεωρεί ότι περαιτέρω συμμετοχή 
στην ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών με την Ευρωπόλ θα επέφερε προστιθέμενη αξία. Η 
διμερής συνεργασία θα ωφεληθεί από την περαιτέρω θεσμική υποστήριξη της συμμετοχής της 
Eurojust στις επιχειρησιακές συνεδριάσεις της κοινής ομάδας συνδέσμου.» 
 


