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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille, että 

irtisanoutumisten määrä on lisääntynyt, 

mikä johtuu poliisiakatemian muutosta 

Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin 

ja henkilöstön palkkoihin uudessa 

sijoituspaikassa sovellettavasta 

huomattavasti matalammasta 

korjauskertoimesta; panee merkille, että on 

toteutettu lieventäviä toimia; toteaa 

kuitenkin, että virkojen alhainen 

palkkaluokka yhdessä matalan 

korjauskertoimen kanssa ei houkuttele 

ulkomaalaisia (varsinkaan Länsi- ja 

Pohjois-Euroopasta) muuttamaan Unkariin 

ja tästä syystä henkilöstön maantieteellinen 

jakauma ei ole tasapuolinen; panee tässä 

yhteydessä merkille, että vuonna 2016 

poliisiakatemian henkilöstön jäsenistä 

30 prosenttia oli unkarilaisia, mikä on 

kohtuuton luku; panee 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 

huolestuneena merkille, että henkilökunnan 

suuri vaihtuvuus saattaa vaikuttaa 

toiminnan jatkuvuuteen ja poliisiakatemian 

kykyyn toteuttaa sen työohjelmassa 

suunnitellut toimet, ja huomauttaa, että 

tähän ongelmaan on puututtava; panee 

lisäksi merkille, että henkilöstön 

maantieteellinen jakauma vaikuttaa 

henkilöstökuluihin, minkä seurauksena 

käyttämättä jääneitä määrärahoja päätettiin 

siirtää osastosta 1 osastoon 3, mikä 
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mahdollisti operatiivisten lisätoimien 

toteuttamisen; 

mahdollisti operatiivisten lisätoimien 

toteuttamisen; ilmaisee huolestumisensa 

oikeusvaltioperiaatteesta Unkarissa ja 

tässä yhteydessä poliisiakatemian 

laadusta pitkällä aikavälillä; korostaa, 

että on otettava huomioon tehokkuus, kun 

virastoja sijoitetaan tai 

uudelleensijoitetaan jäsenvaltioihin; 

Or. en 

 

 


