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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske 

policijske akademije (CEPOL) pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 

31. decembra 2014 ter da so njene transakcije zakonite in pravilne; 

2.  se iz poročila akademije o proračunskem in finančnem poslovodenju za leto 2014 

seznanja, da sta na finančno uspešnost agencije vplivala dva pomembna dogodka: 

prepustitev računovodskih storitev v zunanje izvajanje računovodji Komisije 1. aprila in 

selitev agencije iz Bramshilla v Združenem kraljestvu v Budimpešto na Madžarskem, ki 

je potekala od 19. septembra do 1. oktobra; 

3. je seznanjen s tem, da je bil zaradi opustitve projekta Matrix storniran velik delež 

(15 %) v leto 2014 prenesenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, in da so 

bili stroški za povračilo po sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev iz leta 2013 nižji 

od predvidenih;  poziva k izboljšavam na tem področju, čeprav se dobro zaveda, da so 

prenosi v naslednje leto po mnenju Računskega sodišča pogosto posledica dogodkov, na 

katere agencije ne morejo vplivati, ali pa so upravičeni zaradi večletne narave operacij, 

postopkov javnih naročil ali projektov; 

4.  je seznanjen z odgovorom akademije na pripombe Računskega sodišča in z ukrepi, ki 

jih je uvedla v zadnjih letih in ki so občutno zmanjšali znesek v naslednje leto 

prenesenih in storniranih sredstev, pa tudi z njeno zavezo, da bo še povečala in 

ohranjala skladnost s proračunskim načelom enoletnosti iz finančne uredbe; 

5. je zaskrbljen, saj postopki zaposlovanja akademije še vedno niso povsem pregledni, 

zahteve glede strokovnih izkušenj pa niso bile vselej skladne z izvedbenimi pravili za 

kadrovske predpise akademije; potrjuje, da je akademija sprejela smernice za 

točkovanje kandidatov (UG HR 001-2), in jo poziva, naj jih objavi; obžaluje, da v 

letnem poročilu o dejavnostih za leto 2014 ni podatkov o teh smernicah, in akademijo 

poziva, naj jih vključi, organ za podelitev razrešnice pa obvesti o vplivu teh smernic na 

postopek zaposlovanja; 

6. pozdravlja, da je akademija novembra 2014 sprejela in objavila politiko o preprečevanju 

in obvladovanju navzkrižja interesov; ugotavlja, da je na spletnem mestu objavila 

življenjepise in izjave o interesih direktorja, njegovega namestnika in večine članov 

upravnega odbora; poziva jo, naj objavi tudi življenjepise in izjave o interesih vseh 

strokovnjakov in preostalih članov upravnega odbora ter celovito organizacijsko shemo; 

poziva k sprejetju jasne strategije o prijaviteljih nepravilnosti in pravil za preprečevanje 

izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju; spominja agencijo, da mora 

v skladu s členom 22c kadrovskih predpisov EU, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, 

sprejeti zavezujoča notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti. 
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