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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, 

że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) 

rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową w dniu 31 grudnia 2014 r. i że jego 

transakcje są legalne i prawidłowe; 

2. na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami 

Kolegium z 2014 r. przyznaje, że dwa główne wydarzenia miały wpływ na wyniki 

finansowe Kolegium: powierzenie działu księgowości księgowemu Komisji Europejskiej 

w dniu 1 kwietnia oraz przeniesienie Kolegium z Bramshill (Zjednoczone Królestwo) do 

Budapesztu (Węgry), co odbyło się w okresie między 19 września a 1 października; 

3. zauważa wysoki wskaźnik anulowania środków (15%), na które zaciągnięto 

zobowiązania, przeniesionych na 2014 r. z powodu odwołania projektu Matrix, oraz 

niższe niż przewidywano zwroty kosztów w ramach umów o dotację na 2013 r.;  wzywa 

do poprawy w tym zakresie oraz w pełni przyjmuje do wiadomości, że Trybunał 

Obrachunkowy jest zdania, iż przeniesienia są często następstwem wydarzeń, na które 

agencje nie mają wpływu lub są uzasadnione wieloletnim charakterem prowadzonych 

działań, postępowań o udzielenie zamówienia lub projektów; 

4. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Kolegium na uwagi Trybunału oraz środki 

wprowadzone przez Kolegium w ostatnich latach, dzięki którym znacznie zmniejszono 

kwoty przeniesionych i anulowanych środków finansowych, a także jego zaangażowanie 

na rzecz dalszego zwiększenia i utrzymywania zgodności z zasadą jednoroczności 

budżetu zapisaną w rozporządzeniu finansowym; 

5. jest zaniepokojony faktem, że procedury naboru do Kolegium nadal nie są w pełni 

przejrzyste, a wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego nie zawsze były zgodne 

z przepisami wykonawczymi do regulaminu pracowniczego Kolegium; przyjmuje do 

wiadomości, że Kolegium przyjęło wytyczne dotyczące sposobów punktacji kandydatów 

(UG HR 001-2) i wzywa Kolegium do upublicznienia tych wytycznych; wyraża 

ubolewanie z powodu braku informacji na temat tych wytycznych w sprawozdaniu 

rocznym z działalności za 2014 r. i zwraca się do Kolegium o ujęcie ich w sprawozdaniu 

oraz poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wpływie tych wytycznych na 

procedurę rekrutacji; 

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Kolegium w listopadzie 2014 r. strategii 

zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, a także jej publikację; przyjmuje 

do wiadomości publikację życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów dyrektora, 

zastępcy dyrektora oraz większości członków Rady Zarządzającej na stronie internetowej 

CEPOL; wzywa Kolegium do publikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu 

interesów wszystkich członków Rady Zarządzającej i ekspertów zatrudnianych przez 

Kolegium, a także kompleksowego schematu organizacyjnego; wzywa do przyjęcia jasnej 

strategii informowania o nieprawidłowościach oraz zasad przeciwdziałających tzw. 
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„efektowi drzwi obrotowych”; przypomina Kolegium, że ma ono obowiązek przyjąć 

wewnętrzne wiążące przepisy dotyczące osób zgłaszających przypadki naruszenia, 

zgodnie z art. 22c regulaminu pracowniczego UE, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 

2014 r. 



 

AD\1085690PL.doc 5/5 PE575.088v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 16.2.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

54 

1 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 

Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika 

Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, 

Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice 

Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju 

Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta 

Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, 

Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, 

Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, 

Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál 

Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr 

Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara 

Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 
 


