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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-030  
které předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

Zpráva 

Kinga Gál A8-0048/2015 

Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) 

 

Návrh nařízení (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Za účelem zajištění toho, aby 

vzdělávání a výcvik poskytované 

pracovníkům donucovacích orgánů na 

úrovni Unie dosahovaly vysoké kvality, 

byly ucelené a konzistentní, měla by 

agentura CEPOL usilovat o jejich 

strukturování podle zásad evropského 

systému vzdělávání a výcviku v oblasti 

prosazování práva. Vzdělávání a výcvik na 

úrovni EU by měly být dostupné 

pracovníkům donucovacích orgánů všech 

hodností a úrovní. Agentura CEPOL by 

měla zajistit hodnocení těchto vzdělávacích 

činností a zohlednění závěrů plynoucích z 

posuzování vzdělávacích potřeb v 

plánování s cílem zefektivnit budoucí 

činnost. Agentura CEPOL by měla 

prosazovat, aby členské státy uznávaly 

vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni 

Unie. 

(6) Za účelem zajištění toho, aby 

vzdělávání a výcvik poskytované 

pracovníkům donucovacích orgánů na 

úrovni Unie dosahovaly vysoké kvality, 

byly ucelené a konzistentní, měla by 

agentura CEPOL usilovat o jejich 

strukturování podle zásad evropského 

systému vzdělávání a výcviku v oblasti 

prosazování práva a zároveň klást zvláštní 

důraz na ochranu lidských práv a 

základních svobod v rámci prosazování 

práva. Vzdělávání a výcvik na úrovni EU 

by měly být dostupné pracovníkům 

donucovacích orgánů všech hodností a 

úrovní. Agentura CEPOL by měla zajistit 

hodnocení těchto vzdělávacích činností a 

zohlednění závěrů plynoucích z 

posuzování vzdělávacích potřeb v 

plánování s cílem zefektivnit budoucí 

činnost. Agentura CEPOL by měla 

prosazovat, aby členské státy uznávaly 

vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni 
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Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Aby byly co nejúčinněji využívány 

zdroje agentury CEPOL, měly by být její 

činnosti zaměřeny na tematické oblasti, 

které mají jasnou přidanou hodnotu Unie 

i přeshraniční rozměr a jsou úzce 

propojeny se strategií vnitřní bezpečnosti. 

Měly by být zaměřeny na budoucnost a 

zjišťovat, jaká opatření v oblasti odborné 

přípravy a budování kapacit budou na 

úrovni Unie v budoucnu potřebné. 

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, 

měly by se zaměřovat na několik tematických oblastí s jasnou evropskou přidanou hodnotou, 

aby v žádném případě nezdvojovaly činnost prováděnou na úrovni členských států a aby 

jejich využití bylo v souladu se zásadou subsidiarity. Zaměření na omezenější počet 

tematických oblastí by uvolnilo prostředky, jež by umožnily více se soustřeďovat na kvalitu a 

přitažlivost. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Aby se předešlo zdvojování 

vzdělávacích činností poskytovaných 

příslušným pracovníkům donucovacích 

orgánů stávajícími agenturami Evropské 

unie a dalšími významnými subjekty, měla 

by agentura CEPOL posuzovat strategické 

vzdělávací potřeby a zohledňovat priority 

Unie v oblasti vnitřní bezpečnosti a jejích 

vnějších aspektů v souladu s relevantními 

politickými cykly. 

(7) Aby se předešlo zdvojování, 

nekoordinovaným iniciativám nebo 

překrývání vzdělávacích činností 

poskytovaných příslušným pracovníkům 

donucovacích orgánů stávajícími 

agenturami Evropské unie a dalšími 

významnými subjekty, měla by agentura 

CEPOL posuzovat strategické vzdělávací 

potřeby a zohledňovat priority Unie v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a jejích vnějších 

aspektů. 
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Odůvodnění 

Aby bylo možné využívat vzácné zdroje efektivně, je důležité účinněji koordinovat agentury 

SVV poskytující výcvik, využívat jejich součinnost a odstranit zdvojování činností.  

Agentura CEPOL by navíc jako jediná specializovaná agentura zaměřená výlučně na 

vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva měla být schopna pomáhat evropským 

orgánům při stanovování priorit, jichž má být prostřednictvím výcviku dosaženo. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) V zájmu účinné kontroly fungování by 

ve správní radě agentury CEPOL měla být 

zastoupena Komise a členské státy. 

Správní rada by měla být složena z členů 

jmenovaných na základě svých zkušeností 

s řízením organizací veřejného či 

soukromého sektoru a znalostí vnitrostátní 

politiky vzdělávání a výcviku pracovníků 

donucovacích orgánů. Správní radě by 

měly být uděleny nezbytné pravomoci k 

sestavování rozpočtu, ověřování jeho 

plnění, přijímání vhodných finančních 

pravidel a strategie agentury CEPOL, 

vypracovávání jasných pracovních 

postupů, jimiž agentura CEPOL přijímá 

rozhodnutí, jmenování ředitele, 

stanovování ukazatelů výkonnosti a 

vykonávání pravomoci orgánu 

oprávněného ke jmenování v souladu se 

služebním řádem a pracovním řádem 

ostatních zaměstnanců. 

(9) V zájmu účinné kontroly fungování by 

ve správní radě agentury CEPOL měla být 

zastoupena Komise a členské státy. 

Členové správní rady a jejich náhradníci 

by měly být jmenováni na základě svých 

zkušeností s řízením organizací veřejného 

či soukromého sektoru a znalostí 

vnitrostátní politiky vzdělávání a výcviku 

pracovníků donucovacích orgánů. Správní 

radě by měly být uděleny nezbytné 

pravomoci k sestavování rozpočtu, 

ověřování jeho plnění, přijímání vhodných 

finančních pravidel a strategie agentury 

CEPOL, vypracovávání jasných 

pracovních postupů, jimiž agentura 

CEPOL přijímá rozhodnutí, jmenování 

výkonného ředitele, stanovování ukazatelů 

výkonnosti a vykonávání pravomoci 

orgánu oprávněného ke jmenování v 

souladu se služebním řádem a pracovním 

řádem ostatních zaměstnanců. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V zájmu zajištění vědecké kvality při 

činnosti agentury CEPOL by měl být jako 

nezávislý poradní orgán zřízen vědecký 

(11) V zájmu zajištění vědecké kvality při 

činnosti agentury CEPOL by měl být jako 

nezávislý poradní orgán zřízen vědecký 
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výbor složený z nezávislých členů 

dosahujících nejvyšší akademické či 

profesní úrovně v oblastech, na které 

vztahuje toto nařízení. 

výbor složený z nezávislých členů 

dosahujících nejvyšší akademické či 

profesní úrovně v oblastech, na které 

vztahuje toto nařízení. Členové vědeckého 

výboru by měli být jmenováni správní 

radou na základě transparentní výzvy k 

podávání přihlášek a výběrového řízení 

zveřejněných v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby 

ve své vzdělávací činnosti zohledňovala 

pokrok ve výzkumu a podporovala 

vytváření silnějších partnerství mezi 

vysokými školami a vzdělávacími 

zařízeními donucovacích orgánů 

v členských státech. 

(12) Agentura CEPOL by měla zajistit, aby 

ve své vzdělávací činnosti zohledňovala 

pokrok ve výzkumu a podporovala 

vytváření silnějších partnerství mezi 

vysokými školami a vzdělávacími 

zařízeními donucovacích orgánů 

v členských státech a ostatními 

donucovacími orgány Evropské unie 

s cílem dosahovat pozitivních účinků díky 

posílené spolupráci. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Agentura CEPOL by měla v zájmu 

úplné samostatnosti a nezávislosti 

disponovat samostatným rozpočtem, jehož 

příjem bude tvořen zejména příspěvkem 

z rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a 

veškeré dotace ze souhrnného rozpočtu 

Unie se vztahuje rozpočtový proces 

Evropské unie. Kontrolu účtů by měl 

provádět Účetní dvůr. 

(13) Agentura CEPOL by měla v zájmu 

úplné samostatnosti a nezávislosti a aby 

mohla řádně provádět cíle a úkoly, které jí 

svěřuje toto nařízení, disponovat 

dostatečným a samostatným rozpočtem, 

jehož příjem bude tvořen zejména 

příspěvkem z rozpočtu Unie. Na příspěvek 

Unie a veškeré dotace ze souhrnného 

rozpočtu Unie se vztahuje rozpočtový 

proces Evropské unie. Kontrolu účtů by 

měl provádět Účetní dvůr. 
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Odůvodnění 

Zatímco navrhované nařízení přiděluje agentuře CEPOL nové úkoly nebo rozšiřuje a 

upravuje ty stávající a přehodnocuje jejich priority, navrhovaný rozpočet těmto ambicím 

neodpovídá a nepřiděluje nezbytné dodatečné zdroje. Agentura CEPOL dosáhla při využívání 

vnitřního přeskupování limitu. Proto by jí mělo být zajištěno dostatečné financování, aby 

mohla řádně plnit své nové úkoly. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 

vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování 

práva (CEPOL) za účelem podpory 

soudržné evropské politiky vzdělávání a 

výcviku v oblasti prosazování práva. 

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 

vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování 

práva (CEPOL).  

 1a. Agentura CEPOL se zřizuje za účelem 

zlepšení spolupráce mezi donucovacími 

orgány v Unii prostřednictvím podpory a 

zajišťování vzdělávání a výcviku v oblasti 

prevence, odhalování a vyšetřování 

trestných činů, udržování veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti a 

policejních misí EU, za účelem podpory 

soudržné evropské politiky vzdělávání a 

výcviku a za účelem posílení rozměru 

základních práv v rámci vzdělávání a 

výcviku v oblasti prosazování práva. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „pracovníky donucovacích orgánů“ 

příslušníci policie a celní správy a 

pracovníci dalších příslušných služeb, 

včetně institucí Unie, odpovědných za 

předcházení závažné trestné činnosti 

dotýkající se dvou nebo více členských 

států, terorismu a těm formám trestné 

a) „úředníky donucovacích orgánů“ 

odborníci, včetně těch, kteří jsou zatím ve 

výcviku, příslušníci policie a celní správy a 

pracovníci dalších příslušných služeb 

odpovědných za předcházení závažné 

trestné činnosti dotýkající se dvou nebo 

více členských států, terorismu a těm 
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činnosti, které se dotýkají společného 

zájmu, jenž je předmětem některé politiky 

Unie, a za boj proti takové trestné činnosti, 

jakož i za řešení krizí a mezinárodní 

policejní činnost při významných 

událostech; 

formám trestné činnosti, které se dotýkají 

společného zájmu, jenž je předmětem 

některé politiky Unie, a za boj proti takové 

trestné činnosti, za veřejný pořádek, jakož 

i za řešení krizí a mezinárodní policejní 

činnost při významných událostech, včetně 

zaměstnanců nebo odborníků z orgánů, 

institucí, agentur a útvarů Unie, jejichž 

působnost s těmito úkoly souvisí. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Cíle Cíle agentury CEPOL 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.Agentura CEPOL podporuje, rozvíjí a 

koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků 

donucovacích orgánů v souladu se 

systémem vzdělávání a výcviku v oblasti 

prosazování práva, zaměřené především na 

oblasti boje proti závažné trestné činnosti 

dotýkající se dvou nebo více členských 

států a terorismu, na řízení vysoce 

rizikových akcí s potenciálem narušení 

veřejného pořádku a vysoce rizikových 

sportovních akcí, na plánování a velení 

misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností 

a jazykových znalostí pracovníků 

donucovacích orgánů, a zejména: 

1.Agentura CEPOL podporuje, rozvíjí, 

zajišťuje a koordinuje vzdělávání a výcvik 

úředníků donucovacích orgánů v souladu 

se zásadami systému vzdělávání a výcviku 

v oblasti prosazování práva, zaměřené 

především na oblasti boje proti závažné a 

organizované trestné činnosti dotýkající se 

dvou nebo více členských států a terorismu 

a předcházení této trestné činnosti, na 

řízení akcí s potenciálem narušení 

veřejného pořádku, významných akcí a 

sportovních akcí, na plánování a velení 

misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností 

a jazykových znalostí úředníků 

donucovacích orgánů. 
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 Činnosti agentury CEPOL zvyšují 

povědomí a znalosti o mezinárodních a 

unijních nástrojích a činnostech pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva, 

subjektech Unie, zejména Europolu, 

Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich 

fungování a úloze i soudních aspektech 

spolupráce v oblasti prosazování práva. 

Agentura CEPOL podporuje společné 

dodržování a chápání základních práv při 

prosazování práva, včetně soukromí, 

ochrany údajů a práv, podpory a ochrany 

obětí, svědků a podezřelých i ochrany práv 

obětí genderově podmíněného násilí. 

Agentura CEPOL navíc: 

  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. - b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -b) posiluje sítě pro spolupráci mezi 

agenturami pro prosazování práva při 

řízení toků nelegální migrace; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podporuje rozvoj regionální a 

dvoustranné spolupráce mezi členskými 

státy navzájem a mezi členskými státy, 

institucemi Unie a třetími zeměmi; 

vypouští se 

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, 

měly by se zaměřit na několik tematických oblastí s jasnou evropskou přidanou hodnotou. 

Zaměření na omezenější počet tematických oblastí by uvolnilo prostředky, jež by umožnily 

více se soustřeďovat na kvalitu a přitažlivost. Dvoustrannou a regionální spolupráci je možné 

lépe pěstovat na úrovni členských států s využitím tematických fondů, jako je Fond pro vnitřní 



 

 

 PE568.560/ 8 

 CS 

bezpečnost a zejména jeho vnitrostátní složka. Také na spolupráci se třetími zeměmi se již 

vztahuje čl. 3 písm. e) návrhu Komise.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) vypracovává zvláštní společné učební 

osnovy pro pracovníky donucovacích 

orgánů s cílem připravit je na účast v 

misích Unie; 

vypouští se 

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno účinné a účelné vynakládání omezených prostředků agentury CEPOL, 

měly by se zaměřit na oblasti s jasnou evropskou přidanou hodnotou. Společné učební osnovy 

jsou důležitým prvkem usnadňujícím společný přístup k přeshraniční spolupráci v oblasti 

prosazování práva a neměly by být úzce zaměřeny jen na účast v misích Unie. Je také důležité 

zdůraznit civilní povahu zapojení agentury CEPOL do SBOP. Na rozvoj vzdělávacích 

iniciativ se v této souvislosti navíc již vztahuje čl. 3 písm. e) návrhu Komise.  

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) poskytuje členským státům a institucím 

Unie podporu při činnostech, jejichž cílem 

je budování kapacit donucovacích orgánů 

v třetích zemích; 

e) rozvíjí, koordinuje a zajišťuje odbornou 

přípravu na podporu členských států a 

institucí Unie při odborné přípravě 

úředníků donucovacích orgánů pro účast 

v misích Unie a budování kapacit 

donucovacích orgánů v třetích zemích; 

Odůvodnění 

K posílení účinnosti a odpovědnosti agentury je při formulování jejích cílů důležité jasně 

uvést, že by měla agentura CEPOL rozvíjet, koordinovat a zajišťovat vzdělávání a výcvik, 

nikoli jen poskytovat podporu. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) společné učební osnovy pro zvyšování 

informovanosti, řešení nedostatků anebo 

společný postup proti přeshraničním 

kriminálním jevům; 

b) společné učební osnovy pro zvyšování 

informovanosti a znalostí, řešení 

nedostatků anebo společný postup proti 

přeshraničním kriminálním jevům, 

zejména pokud jde o terorismus, 

kyberkriminalitu, finanční vyšetřování a 

účast v misích Unie; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Agentura CEPOL může z vlastního 

podnětu vykonávat komunikační činnost v 

oblastech patřících do jejího mandátu. 

Komunikační činnost nesmí být na újmu 

plnění úkolů uvedených v odstavci 1 a 

provádí se v souladu s příslušnými plány 

pro komunikaci a šíření informací 

přijatými správní radou. 

5. Agentura CEPOL může z vlastního 

podnětu vykonávat komunikační činnost v 

oblastech patřících do jejího mandátu. 

Odůvodnění 

Není možné, aby povinnosti v nařízení vyplývaly z vnějších dokumentů, které nebyly 

zveřejněny (viz pokyn 16 Společné praktické příručky pro tvorbu právních předpisů EU). 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura CEPOL se podílí na rozvoji 

výzkumu s významem pro vzdělávací 

činnosti upravené tímto nařízením, 

zejména v souvislosti s bojem proti 

závažné trestné činnosti a s obecnějšími 

1. Agentura CEPOL může provádět nebo 

podporovat vědecký výzkum a průzkumy, 

přípravné studie a studie proveditelnosti či 

na nich spolupracovat, a to i na žádost 

Evropského parlamentu, Rady nebo 
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trestními záležitostmi s přeshraničním 

rozměrem. 
Komise, pokud je to vhodné a v souladu s 

jejími prioritami, zejména v souvislosti s 

bojem proti závažné trestné činnosti a s 

obecnějšími trestními záležitostmi s 

přeshraničním rozměrem. K provádění 

těchto úkolů může agentura CEPOL 

spravovat fondy Unie vyhrazené na 

výzkum. 

Odůvodnění 

Aby bylo možné plně uplatňovat takový přístup ke vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování 

práva, který zaručí a podpoří vědeckou integritu a inovaci vzdělávacích nástrojů, měla by mít 

agentura jasnou právní možnost zahájit výzkum, aniž by tím byly dotčeny její hlavní priority.  

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) včas organizovali a koordinovali 

jmenování účastníků činností na 

vnitrostátní úrovni; 

b) transparentně organizovali a 

koordinovali jmenování účastníků činností 

na vnitrostátní úrovni; 

Odůvodnění 

Jmenování účastníků pro činnosti na vnitrostátní úrovni by mělo být transparentní, všechny 

zveřejněné postoje by měly být všeobecně dostupné a výběr by měl být jasně odůvodněný. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Každý členský stát stanoví organizaci 

národní jednotky a personálně ji obsadí 

podle svého vnitrostátního práva. 

4. Každý členský stát stanoví organizaci 

národní jednotky a personálně ji obsadí 

podle svého vnitrostátního práva, vždy s 

ohledem na toto nařízení a na použitelné 

Smlouvy. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členové správní rady a jejich náhradníci 

jsou jmenováni na základě svých znalostí v 

oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků 

donucovacích orgánů a s ohledem na své 

schopnosti v oblasti řízení, správy a 

rozpočtu. V zájmu kontinuity práce správní 

rady se všechny strany zastoupené v této 

radě snaží omezit obměnu svých zástupců. 

Všechny strany usilují o vyvážené 

zastoupení žen a mužů ve správní radě. 

3. Členové správní rady a jejich náhradníci 

jsou jmenováni na základě svých znalostí v 

oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků 

donucovacích orgánů a s ohledem na své 

schopnosti v oblasti řízení, správy, 

vzdělávání a výcviku a rozpočtu. V zájmu 

kontinuity práce správní rady se všechny 

strany zastoupené v této radě snaží omezit 

obměnu svých zástupců. Všechny strany 

usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů 

ve správní radě. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý člen s hlasovacím právem má 

jeden hlas. V nepřítomnosti člena 

s hlasovacím právem je k výkonu 

hlasovacího práva oprávněn jeho 

náhradník. 

2. Každý člen s hlasovacím právem má 

jeden hlas. V nepřítomnosti člena 

s hlasovacím právem je k výkonu 

hlasovacího práva oprávněn jeho 

náhradník, pokud má od člena s 

hlasovacím právem mandát. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a 

správní rady, jedná výkonný ředitel při 

plnění svých úkolů nezávisle a nesmí 

požadovat ani přijímat pokyny od žádné 

vlády nebo jakéhokoli subjektu. 

2. Výkonný ředitel jedná při plnění svých 

úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani 

přijímat pokyny od žádné vlády nebo 

jakéhokoli subjektu. 
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Odůvodnění 

Jasnější formulace. Odpovědnost správní rady a Komise vyplývají z logiky textu a není třeba 

je zmiňovat. Použití výrazu „aniž jsou dotčeny“ má za následek nejasnost tohoto odstavce (viz 

pokyn 16 bod 9 Společné praktické příručky pro tvorbu právních předpisů EU). 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění 

úkolů svěřených agentuře CEPOL tímto 

nařízením. Výkonný ředitel odpovídá 

zejména: 

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění 

úkolů svěřených agentuře CEPOL tímto 

nařízením, zejména: 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel každoročně předkládá 

rozpočtovému orgánu veškeré důležité 

informace o výsledku všech hodnotících 

postupů. 

2. Výkonný ředitel každoročně předkládá 

rozpočtovému orgánu veškeré důležité 

informace o výsledku všech hodnotících 

postupů a také o nich uvědomí Účetní 

dvůr. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura CEPOL je institucí Unie. Má 

právní subjektivitu. 

1. Agentura CEPOL je subjektem 

Evropské unie. Má právní subjektivitu. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Nejpozději dva roky od data 

použitelnosti tohoto nařízení předloží 

Komise podrobnou analýzu nákladů a 

přínosů a posouzení dopadu týkající se 

sídla agentury. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 

41 a poté každých pět let nechá Komise 

vypracovat hodnocení, které posoudí 

zejména dopad, účinnost a účelnost 

agentury CEPOL a jejích pracovních 

postupů. Hodnocení se věnuje zejména 

případné potřebě změnit mandát CEPOL a 

finančním důsledkům takových změn. 

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto 

nařízení] a poté každých pět let nechá 

Komise vypracovat hodnocení, které 

posoudí zejména dopad, účinnost a 

účelnost agentury CEPOL a jejích 

pracovních postupů. Hodnocení se věnuje 

zejména případné potřebě změnit mandát 

CEPOL a finančním důsledkům takových 

změn. 

Odůvodnění 

Je vhodné dosáhnout souladu s navrhovaným nařízením o Europolu. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při každém druhém hodnocení se 

rovněž posuzují výsledky, jichž agentura 

CEPOL dosáhla z hlediska svých cílů, 

pověření a úkolů. Pokud Komise dospěje k 

názoru, že zachování agentury CEPOL již 

není s ohledem na cíle, pověření a úkoly, 

které jí byly svěřeny, odůvodněné, může 

vypouští se 
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navrhnout, aby bylo toto nařízení 

odpovídajícím způsobem změněno nebo 

zrušeno. 

Odůvodnění 

Komise může kdykoli předložit pozměňovací návrhy k právnímu základu kterékoli agentury 

nebo navrhnout její rozpuštění. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy zjednodušit znění 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nezbytná ujednání týkající se umístění 

agentury CEPOL v Maďarsku a prostor, 

které tento členský stát dává k dispozici, a 

zvláštní pravidla, která se v hostitelském 

členském státě vztahují na výkonného 

ředitele, členy správní rady, zaměstnance 

agentury CEPOL a jejich rodinné 

příslušníky, se stanoví v dohodě o ústředí 

uzavřené mezi agenturou CEPOL a 

Maďarskem po udělení souhlasu ze strany 

správní rady, nejpozději však do dvou let 

po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

1. Nezbytná ujednání týkající se umístění 

agentury CEPOL v Maďarsku a prostor, 

které tento členský stát dává k dispozici, a 

zvláštní pravidla, která se v hostitelském 

členském státě vztahují na výkonného 

ředitele, členy správní rady, zaměstnance 

agentury CEPOL a jejich rodinné 

příslušníky, se stanoví v dohodě o ústředí 

uzavřené mezi agenturou CEPOL a 

Maďarskem po udělení souhlasu ze strany 

správní rady. 

Odůvodnění 

Dohoda o ústředí již byla uzavřena. 

 

 

 

 


