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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te garanderen dat de opleiding voor 

rechtshandhavingspersoneel op het niveau 

van de EU van hoge kwaliteit en coherent 

en consistent is, dient Cepol ernaar te 

streven deze overeenkomstig de beginselen 

van het opleidingsprogramma voor 

rechtshandhaving te structureren. 

Opleiding op het niveau van de EU dient 

beschikbaar te zijn voor 

rechtshandhavingsambtenaren van alle 

rangen. Cepol dient ervoor te zorgen dat 

opleidingen worden beoordeeld en dat de 

conclusies van beoordelingen van 

opleidingsbehoeften worden opgenomen in 

de planning, teneinde de effectiviteit van 

toekomstige maatregelen te verbeteren. 

Cepol dient de erkenning in lidstaten te 

bevorderen van opleidingen die op het 

niveau van de Unie worden gegeven. 

(6) Om te garanderen dat de opleiding voor 

rechtshandhavingspersoneel op het niveau 

van de EU van hoge kwaliteit en coherent 

en consistent is, dient Cepol ernaar te 

streven deze overeenkomstig de beginselen 

van het opleidingsprogramma voor 

rechtshandhaving te structureren en 

bijzondere nadruk te leggen op de 

bescherming van de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden in de context van 

rechtshandhaving. Opleiding op het 

niveau van de EU dient beschikbaar te zijn 

voor rechtshandhavingsambtenaren van 

alle rangen. Cepol dient ervoor te zorgen 

dat opleidingen worden beoordeeld en dat 

de conclusies van beoordelingen van 

opleidingsbehoeften worden opgenomen in 

de planning, teneinde de effectiviteit van 

toekomstige maatregelen te verbeteren. 

Cepol dient de erkenning in lidstaten te 

bevorderen van opleidingen die op het 
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niveau van de Unie worden gegeven. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Met het oog op een zo efficiënt 

mogelijk gebruik van de beschikbare 

middelen moeten de activiteiten van Cepol 

zich richten op thematische gebieden met 

een duidelijke Europese meerwaarde en 

een grensoverschrijdende dimensie, die 

nauw verbonden zijn met de EU-

interneveiligheidsstrategie. Daarbij moet 

toekomstgerichtheid voorop staan en moet 

gekeken worden welke maatregelen er in 

de toekomst op het gebied van opleiding 

en capaciteitsopbouw op het niveau van 

de Unie vereist zijn. 

Motivering 

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte 

middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op een aantal thematische gebieden 

met een duidelijke Europese meerwaarde, zodat overlapping met de werkzaamheden die in de 

lidstaten worden verricht wordt voorkomen, een en ander in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel. Als de activiteiten zich richten op een beperkter aantal thematische 

gebieden zullen er meer middelen beschikbaar zijn om aandacht te besteden aan kwaliteit en 

aantrekkelijkheid. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om te voorkomen dat de door de 

bestaande EU-agentschappen en andere 

relevante organen uitgevoerde 

opleidingsactiviteiten voor het bevoegde 

rechtshandhavingspersoneel elkaar 

overlappen, dient Cepol de strategische 

behoefte aan opleiding te beoordelen en de 

kwesties aan te pakken die voor de Unie 

prioriteit hebben op het gebied van 

binnenlandse veiligheid en de externe 

(7) Om dubbel werk, ongecoördineerde 

initiatieven en overlapping bij de door de 

bestaande EU-agentschappen en andere 

relevante organen uitgevoerde 

opleidingsactiviteiten voor het bevoegde 

rechtshandhavingspersoneel te voorkomen, 

dient Cepol de strategische behoefte aan 

opleiding te beoordelen en aanbevelingen 

te doen voor de aanpak van kwesties die 

voor de Unie prioriteit hebben op het 
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aspecten daarvan, in overeenstemming met 

de relevante beleidscycli. 

gebied van binnenlandse veiligheid en de 

externe aspecten daarvan. 

Motivering 

Met het oog op een efficiënt gebruik van de beperkte middelen is een doeltreffende 

coördinatie tussen de JBZ-agentschappen die opleidingen verzorgen van groot belang, omdat 

op die manier gebruik kan worden gemaakt van synergieën en dubbel werk wordt voorkomen.  

Bovendien moet Cepol, als het enige gespecialiseerde agentschap dat zich uitsluitend 

bezighoudt met de opleiding op het gebied van rechtshandhaving, de Europese instellingen 

kunnen bijstaan door prioritaire kwesties te formuleren die door middel van training 

aangepakt moeten worden. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De Commissie en de lidstaten dienen in 

de raad van bestuur van Cepol 

vertegenwoordigd te zijn zodat er 

doeltreffend toezicht kan worden gehouden 

op de uitoefening van zijn taken. De raad 

van bestuur dient te bestaan uit leden die 

worden benoemd op grond van hun 

ervaring met het besturen van organisaties 

uit de publieke of private sector en hun 

kennis van het nationale beleid inzake 

opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren. Aan de raad 

van bestuur dienen de bevoegdheden te 

worden verleend die noodzakelijk zijn om 

de begroting vast te stellen, de uitvoering 

daarvan te verifiëren, passende financiële 

voorschriften en de strategie van Cepol 

vast te stellen, transparante werkprocedures 

voor de besluitvorming door Cepol vast te 

stellen, de directeur te benoemen, prestatie-

indicatoren vast te stellen en om, in 

overeenstemming met het Statuut en de 

Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden, de bevoegdheden 

als tot aanstelling bevoegd gezag uit te 

oefenen. 

(9) De Commissie en de lidstaten dienen in 

de raad van bestuur van Cepol 

vertegenwoordigd te zijn zodat er 

doeltreffend toezicht kan worden gehouden 

op de uitoefening van zijn taken. De leden 

van de raad van bestuur en hun 

plaatsvervangers dienen te worden 

benoemd op grond van hun ervaring met 

het besturen van organisaties uit de 

publieke of private sector en hun kennis 

van het nationale beleid inzake opleidingen 

voor rechtshandhavingsambtenaren. Aan 

de raad van bestuur dienen de 

bevoegdheden te worden verleend die 

noodzakelijk zijn om de begroting vast te 

stellen, de uitvoering daarvan te verifiëren, 

passende financiële voorschriften en de 

strategie van Cepol vast te stellen, 

transparante werkprocedures voor de 

besluitvorming door Cepol vast te stellen, 

de uitvoerend directeur te benoemen, 

prestatie-indicatoren vast te stellen en om, 

in overeenstemming met het Statuut en de 

Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden, de bevoegdheden 

als tot aanstelling bevoegd gezag uit te 

oefenen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de wetenschappelijke kwaliteit 

van de werkzaamheden van Cepol te 

garanderen, dient een wetenschappelijk 

comité te worden opgericht als 

onafhankelijk adviesorgaan, dat is 

samengesteld uit onafhankelijke personen 

met een grote academische en 

professionele deskundigheid op de 

gebieden waarop deze verordening 

betrekking heeft. 

(11) Om de wetenschappelijke kwaliteit 

van de werkzaamheden van Cepol te 

garanderen, dient een wetenschappelijk 

comité te worden opgericht als 

onafhankelijk adviesorgaan, dat is 

samengesteld uit onafhankelijke personen 

met een grote academische en 

professionele deskundigheid op de 

gebieden waarop deze verordening 

betrekking heeft. De leden van het 

wetenschappelijk comité dienen te worden 

benoemd door de raad van bestuur na een 

transparante sollicitatieoproep en 

selectieprocedure die in het Publicatieblad 

van de Europese Unie bekend worden 

gemaakt. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in 

haar opleiding de relevante ontwikkelingen 

op het gebied van onderzoek worden 

geïntegreerd en de totstandkoming aan te 

moedigen van sterkere partnerschappen 

tussen universiteiten en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in de lidstaten. 

(12) Cepol dient ervoor te zorgen dat in 

haar opleiding de relevante ontwikkelingen 

op het gebied van onderzoek worden 

geïntegreerd en de totstandkoming aan te 

moedigen van sterkere partnerschappen 

tussen universiteiten en 

opleidingsinstellingen op het gebied van 

rechtshandhaving in de lidstaten, en tussen 

andere agentschappen van de Europese 

Unie op het gebied van rechtshandhaving 

om door nauwere samenwerking 

overloopeffecten te creëren. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Teneinde de volledige zelfstandigheid 

en onafhankelijkheid van Cepol te 

garanderen, dient het agentschap een eigen 

begroting te krijgen, waarbij de inkomsten 

hoofdzakelijk worden gevormd door een 

bijdrage uit de begroting van de Europese 

Unie. Op de bijdrage van de Unie en 

andere subsidies die ten laste komen van de 

algemene begroting van de Europese Unie 

moet de EU-begrotingsprocedure van 

toepassing zijn. De controle van de 

rekeningen dient te worden uitgevoerd 

door de Europese Rekenkamer. 

(13) Teneinde de volledige zelfstandigheid 

en onafhankelijkheid van Cepol te 

garanderen en dit agentschap in staat te 

stellen de taken die het op grond van deze 

verordening heeft naar behoren te 

vervullen en de doelstellingen van deze 

verordening te verwezenlijken, dient het 

agentschap een eigen en voldoende ruime 

begroting te krijgen, waarbij de inkomsten 

hoofdzakelijk worden gevormd door een 

bijdrage uit de begroting van de Europese 

Unie. Op de bijdrage van de Unie en 

andere subsidies die ten laste komen van de 

algemene begroting van de Europese Unie 

moet de EU-begrotingsprocedure van 

toepassing zijn. De controle van de 

rekeningen dient te worden uitgevoerd 

door de Europese Rekenkamer. 

Motivering 

In het voorstel voor een verordening worden aan Cepol nieuwe taken toegewezen en worden 

bestaande taken uitgebreid, aangepast of krijgen meer of minder prioriteit. De voorgestelde 

begroting voorziet echter niet in toewijzing van aanvullende middelen en sluit dus 

onvoldoende aan bij het veranderde takenpakket. Het nog verder herschikken van de reeds 

beschikbare middelen is voor Cepol onmogelijk. Er moet dus voor gezorgd worden dat Cepol 

over voldoende middelen kan beschikken om haar nieuwe taken naar behoren uit te voeren. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 en 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor opleiding op het 

gebied van rechtshandhaving (Cepol) 

opgericht teneinde een samenhangend 

Europees beleid inzake opleiding op het 

gebied van rechtshandhaving te 

bevorderen. 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 

Europese Unie voor opleiding op het 

gebied van rechtshandhaving (CEPOL) 

opgericht.  
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 1 bis. Cepol wordt opgericht om de 

samenwerking tussen de 

rechtshandhavingsautoriteiten in de Unie 

te verbeteren door middel van het 

ondersteunen en verzorgen van 

opleidingen voor 

rechtshandhavingsambtenaren op het 

gebied van de preventie, de opsporing en 

het onderzoek van strafbare feiten, 

handhaving van de openbare orde en EU-

politiemissies, teneinde een 

samenhangend Europees beleid inzake 

opleidingen te bevorderen en de 

grondrechtendimensie van de opleiding 

op het gebied van rechtshandhaving te 

versterken. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) "rechtshandhavingsambtenaren": 

functionarissen van de politie, de douane 

en andere relevante diensten, waaronder 

organen van de Unie, die verantwoordelijk 

zijn voor de preventie en bestrijding van 

zware criminaliteit waarbij twee of meer 

lidstaten betrokken zijn, terrorisme en 

vormen van criminaliteit die een schending 

inhouden van een gemeenschappelijk 

belang dat tot het beleid van de Unie 

behoort, alsook voor crisisbeheersing en 

internationaal politieoptreden bij 

belangrijke evenementen; 

(a) "rechtshandhavingsambtenaren": 

beroepsbeoefenaren, inclusief 

beroepsbeoefenaren in opleiding, of 
functionarissen van de politie, de douane 

en andere relevante diensten die 

verantwoordelijk zijn voor de preventie en 

bestrijding van zware criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn, 

terrorisme en vormen van criminaliteit die 

een schending inhouden van een 

gemeenschappelijk belang dat tot het 

beleid van de Unie behoort, of die 

gevolgen hebben voor de openbare orde, 

de crisisbeheersing en het internationaal 

politieoptreden bij belangrijke 

evenementen, met inbegrip van 

werknemers of deskundigen van de 

instellingen, organen, diensten en 

afdelingen van de Unie wier 

bevoegdheden verband houden met deze 

taken; 



 

 

 PE568.560/ 7 

 NL 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Doelstellingen Doelstellingen van Cepol 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Cepol ondersteunt, ontwikkelt en 

coördineert de opleiding voor 

rechtshandhavingsambtenaren in 

overeenstemming met het 

opleidingsprogramma voor 

rechtshandhaving, met name op het gebied 

van de bestrijding van zware criminaliteit 

waarbij twee of meer lidstaten betrokken 

zijn en van terrorisme, het beheer van 

evenementen met een groot risico voor de 

openbare orde en sportevenementen, 

planning en aansturing van EU-missies, 

alsook leiderschap en taalvaardigheden op 

het terrein van rechtshandhaving, met als 

doel: 

Cepol ondersteunt, ontwikkelt en 

coördineert de opleiding voor 

rechtshandhavingsambtenaren en zorgt 

voor de uitvoering ervan, in 

overeenstemming met de beginselen van 

het opleidingsprogramma voor 

rechtshandhaving, met name op het gebied 

van de preventie en bestrijding van zware 

en georganiseerde criminaliteit waarbij 

twee of meer lidstaten betrokken zijn en 

van terrorisme, handhaving van de 

openbare orde, het beheer van grote 

evenementen en sportevenementen, 

planning en aansturing van EU-missies, 

alsook leiderschap en taalvaardigheden op 

het terrein van rechtshandhaving. 

 De activiteiten van Cepol vergroten de 

bekendheid van en kennis over 

internationale instrumenten en 

activiteiten en instrumenten en 

activiteiten van de Unie op het gebied van 

de samenwerking bij de 

rechtshandhaving, de organen van de 

Unie, met name Europol, Eurojust en 

Frontex, hun werking en hun rol en de 

juridische aspecten van de samenwerking 

bij rechtshandhaving. CEPOL bevordert 

een gemeenschappelijk respect voor en 

begrip van de fundamentele rechten op 

het gebied van de rechtshandhaving, 

waaronder het recht op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, 

gegevensbescherming en de rechten, 
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ondersteuning en bescherming van 

slachtoffers, getuigen en verdachten, met 

inbegrip van de bescherming van de 

rechten van slachtoffers van 

gendergerelateerd geweld. Voorts stelt 

CEPOL zich ten doel: 

  

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter -b (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-b) samenwerkingsnetwerken van 

rechtshandhavingsinstanties voor de 

beheersing van illegale migratiestromen 

te versterken; 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de ontwikkeling te stimuleren van 

regionale en bilaterale samenwerking 

tussen de lidstaten en tussen de lidstaten, 

EU-organen en derde landen; 

Schrappen 

Motivering 

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte 

middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op een klein aantal thematische 

gebieden met een duidelijke Europese meerwaarde. Als de activiteiten zich richten op een 

beperkter aantal thematische gebieden zullen er meer middelen beschikbaar zijn om aandacht 

te besteden aan kwaliteit en aantrekkelijkheid. Het verdient daarom de voorkeur dat de 

lidstaten zich bezighouden met bilaterale en regionale samenwerking, waarbij zij gebruik 

kunnen maken van thematische fondsen, zoals het fonds voor interne veiligheid, en met name 
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het nationale segment daarvan. Bovendien heeft artikel 3, lid 1, onder e, van het 

Commissievoorstel ook al betrekking op samenwerking met derde landen.  

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) specifieke gemeenschappelijke 

opleidingsprogramma’s te ontwerpen om 

rechtshandhavingsambtenaren voor te 

bereiden op hun deelname aan missies 

van de Unie; 

Schrappen 

Motivering 

Met het oog op een zo groot mogelijke doeltreffendheid en impact moeten de beperkte 

middelen die voor Cepol beschikbaar zijn worden ingezet op gebieden met een duidelijke 

Europese meerwaarde. Gemeenschappelijke opleidingsprogramma's vormen een belangrijke 

schakel bij het realiseren van een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van 

grensoverschrijdende samenwerking bij de rechtshandhaving. Dergelijke programma's 

moeten zich dus niet uitsluitend richten op de deelname aan missies van de Unie. Het is ook 

belangrijk om op de civiele aard van de activiteiten van Cepol in het kader van het GVDB te 

wijzen. Bovendien heeft artikel 3, lid 1, onder e, ook al betrekking op de ontwikkeling van 

opleidingsinitiatieven.  

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) lidstaten en EU-organen te 

ondersteunen bij hun activiteiten voor de 

capaciteitsopbouw op het gebied van 

rechtshandhaving in derde landen; 

(e) opleidingen te ontwikkelen, 

coördineren en uit te voeren om lidstaten 

en EU-organen te ondersteunen bij de 

voorbereiding van 

rechtshandhavingsambtenaren op 

deelname aan missies van de Unie en bij 
hun activiteiten voor de capaciteitsopbouw 

op het gebied van rechtshandhaving in 

derde landen; 

Motivering 

Met het oog op verbetering van de efficiëntie en verantwoordingsplicht van het agentschap 

moet in het artikel dat betrekking heeft op de doelstellingen van het agentschap duidelijk 

aangegeven worden dat Cepol niet alleen ondersteuning biedt, maar ook zorgt voor de 
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ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van opleidingen. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) gemeenschappelijke leerprogramma's 

om het bewustzijn te bevorderen, 

kennistekorten weg te nemen en/of een 

gemeenschappelijke benadering te 

bevorderen ten aanzien van 

grensoverschrijdende criminele 

verschijnselen; 

(b) gemeenschappelijke leerprogramma's 

om het bewustzijn te bevorderen, de kennis 

te vergroten, kennistekorten weg te nemen 

en/of een gemeenschappelijke benadering 

te bevorderen ten aanzien van 

grensoverschrijdende criminele 

verschijnselen, met name op het gebied 

van terrorisme, cybercriminaliteit, 

financieel onderzoek en deelname aan 

missies van de Unie; 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Cepol kan op eigen initiatief 

communicatieactiviteiten ontplooien op 

terreinen die binnen haar mandaat vallen. 

De communicatieactiviteiten zijn niet 

nadelig voor de in lid 1 bedoelde taken en 

worden uitgevoerd in overeenstemming 

met de relevante communicatie- en 

verspreidingsplannen die de raad van 

bestuur heeft vastgesteld. 

5. Cepol kan op eigen initiatief 

communicatieactiviteiten ontplooien op 

terreinen die binnen haar mandaat vallen. 

Motivering 

Het is niet mogelijk om verplichtingen in een verordening afhankelijk te stellen van niet-

gepubliceerde externe documenten (zie richtsnoer 16 van de gemeenschappelijke praktische 

handleiding voor het opstellen van EU-wetgeving). 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Cepol draagt bij aan de ontwikkeling 

van onderzoek dat relevant is voor de 

opleidingsactiviteiten waarop deze 

verordening betrekking heeft, met name 

wat betreft de bestrijding van zware 

criminaliteit en meer in het algemeen wat 

betreft grensoverschrijdende kwesties op 

het gebied van criminaliteit. 

1. Cepol kan wetenschappelijk onderzoek, 

verkennende en voorbereidende studies en 

haalbaarheidsstudies uitvoeren en 

bevorderen, of eraan deelnemen, onder 

meer, indien passend en in 

overeenstemming met haar prioriteiten en 

haar jaarlijks werkprogramma, op 

verzoek van het Europees Parlement, de 

Raad of de Commissie, met name op het 

gebied van de bestrijding van zware 

criminaliteit of andere meer algemene 

vormen van grensoverschrijdende 

criminaliteit. Voor de uitvoering van die 

taken kan Cepol speciale 

onderzoeksfondsen van de Unie beheren. 

Motivering 

Het agentschap moet de duidelijke juridische bevoegdheid krijgen om activiteiten te 

verrichten op het gebied van onderzoek, naast zijn prioritaire taken, om ervoor te zorgen dat 

bij de opleiding op het gebied van rechtshandhaving een aanpak wordt gevolgd die 

wetenschappelijke integriteit en innovatie van het onderwijs bevordert en garandeert.  

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) tijdig de aanwijzing van de juiste 

deelnemers aan activiteiten op nationaal 

niveau te organiseren en coördineren; 

(b) op transparante wijze de aanwijzing 

van de juiste deelnemers aan activiteiten op 

nationaal niveau te organiseren en 

coördineren; 

Motivering 

De aanwijzing van deelnemers aan activiteiten op nationaal niveau moet transparant zijn, 

alle gepubliceerde functies moeten voor iedereen toegankelijk zijn en de selectie moet 

duidelijk worden gemotiveerd. 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Elke lidstaat regelt de organisatie en de 

personeelssamenstelling van de nationale 

eenheid overeenkomstig zijn nationale 

wetgeving. 

4. Elke lidstaat regelt de organisatie en de 

personeelssamenstelling van de nationale 

eenheid overeenkomstig zijn nationale 

wetgeving, met inachtneming van deze 

verordening en de op elk geval 

toepasselijke Verdragen. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De leden van de raad van bestuur en hun 

plaatsvervangers worden benoemd op 

grond van hun kennis op het gebied van de 

opleiding van 

rechtshandhavingsambtenaren, met 

inachtneming van de relevante bestuurlijke, 

administratieve en budgettaire 

vaardigheden. Alle partijen in de raad van 

bestuur trachten het verloop van hun 

vertegenwoordigers te beperken teneinde 

de continuïteit van de werkzaamheden van 

de raad van bestuur te verzekeren. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

3. De leden van de raad van bestuur en hun 

plaatsvervangers worden benoemd op 

grond van hun kennis op het gebied van de 

opleiding van 

rechtshandhavingsambtenaren, met 

inachtneming van de relevante bestuurlijke, 

administratieve, educatieve en budgettaire 

vaardigheden. Alle partijen in de raad van 

bestuur trachten het verloop van hun 

vertegenwoordigers te beperken teneinde 

de continuïteit van de werkzaamheden van 

de raad van bestuur te verzekeren. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. 

Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid 

mag zijn plaatsvervanger diens stemrecht 

uitoefenen. 

2. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. 

Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid 

mag zijn plaatsvervanger diens stemrecht 

uitoefenen, mits hij/zij over een mandaat 

van het stemgerechtigde lid beschikt. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd de bevoegdheden van de 

Commissie en de raad van bestuur, voert 

de uitvoerend directeur zijn taken op 

onafhankelijke wijze uit zonder instructies 

te vragen aan of te ontvangen van 

regeringen of andere organen. 

2. De uitvoerend directeur voert zijn taken 

op onafhankelijke wijze uit zonder 

instructies te vragen aan of te ontvangen 

van regeringen of andere organen. 

Motivering 

Duidelijkere formulering. De verantwoordingsplicht jegens de raad van bestuur en de 

Commissie vloeit al voort uit de logica van de tekst, zelfs als dit niet expliciet wordt vermeld. 

Het gebruik van de uitdrukking "onverminderd" maakt dit lid onduidelijk (zie richtsnoer 16, 

punt 9, van de gemeenschappelijke praktische handleiding voor het opstellen van EU-

wetgeving). 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 5 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging 

van de taken die bij deze verordening aan 

Cepol zijn toegekend. De uitvoerend 

directeur is in het bijzonder belast met: 

5. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging 

van de taken die bij deze verordening aan 

Cepol zijn toegekend, in het bijzonder: 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur zendt de 

begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante 

informatie over de resultaten van de 

evaluatieprocedures toe. 

2. De uitvoerend directeur zendt de 

begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante 

informatie over de resultaten van de 

evaluatieprocedures toe en stelt tevens de 

Rekenkamer hiervan in kennis. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Cepol is een orgaan van de Unie. Cepol 

heeft rechtspersoonlijkheid. 

1. Cepol is een orgaan van de Europese 

Unie. Cepol heeft rechtspersoonlijkheid. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie legt uiterlijk twee 

jaar na de datum waarop deze 

verordening van toepassing wordt een 

kosten-batenanalyse en een 

effectbeoordeling inzake de zetel voor. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 41 

bedoelde datum en vervolgens om de vijf 

jaar geeft de Commissie opdracht tot een 

evaluatie om met name de resultaten, 

effectiviteit en doelmatigheid van Cepol en 

haar werkwijzen te beoordelen. De 

evaluatie richt zich in het bijzonder op de 

vraag of het mandaat van Cepol moet 

worden gewijzigd en op de financiële 

gevolgen van een dergelijke wijziging. 

1. Uiterlijk vijf jaar na [de datum waarop 

deze verordening van toepassing wordt] en 

vervolgens om de vijf jaar geeft de 

Commissie opdracht tot een evaluatie om 

met name de resultaten, effectiviteit en 

doelmatigheid van Cepol en haar 

werkwijzen te beoordelen. De evaluatie 

richt zich in het bijzonder op de vraag of 

het mandaat van Cepol moet worden 

gewijzigd en op de financiële gevolgen van 

een dergelijke wijziging. 

Motivering 

Het lijkt raadzaam aan te sluiten bij de voorgestelde Europol-verordening. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij elke tweede evaluatie worden 

bovendien de door Cepol bereikte 

resultaten getoetst aan haar doelstelling, 

mandaat en taken. Indien de Commissie 

van oordeel is dat voortzetting van Cepol 

niet langer gerechtvaardigd is in het licht 

van de doelstellingen, het mandaat en de 

taken die haar zijn opgelegd, kan zij 

voorstellen om deze verordening 

dienovereenkomstig te wijzigen of in te 

trekken. 

Schrappen 

Motivering 

De Commissie kan op ieder moment voorstellen de rechtsgrondslag van agentschappen te 

wijzigen of een bepaald agentschap op te heffen. Dit amendement dient derhalve ter 

vereenvoudiging van de tekst. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De noodzakelijke bepalingen betreffende 

de huisvesting die Cepol in Hongarije moet 

worden geboden en de door deze lidstaat 

ter beschikking te stellen faciliteiten, 

alsook de specifieke voorschriften die in de 

gastlidstaat gelden voor de uitvoerend 

directeur, de leden van de raad van bestuur, 

de personeelsleden van Cepol en hun 

gezinsleden, worden vastgesteld in een 

zetelovereenkomst tussen Cepol en 

Hongarije, die wordt gesloten nadat de raad 

van bestuur daarmee heeft ingestemd en 

niet later dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

1. De noodzakelijke bepalingen betreffende 

de huisvesting die Cepol in Hongarije moet 

worden geboden en de door deze lidstaat 

ter beschikking te stellen faciliteiten, 

alsook de specifieke voorschriften die in de 

gastlidstaat gelden voor de uitvoerend 

directeur, de leden van de raad van bestuur, 

de personeelsleden van Cepol en hun 

gezinsleden, worden vastgesteld in een 

zetelovereenkomst tussen Cepol en 

Hongarije, die wordt gesloten nadat de raad 

van bestuur daarmee heeft ingestemd. 



 

 

 PE568.560/ 16 

 NL 

Motivering 

Er is al een zetelovereenkomst gesloten. 

 

 


