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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 

éves beszámolója híven tükrözi az akadémia 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és 

hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak; 

2. üdvözli a 2015. évi költségvetés magas, 95,5%-os végrehajtási arányát, amelyből 79% 

kifizetésre került; rámutat azonban, hogy a Számvevőszék szerint a 2014-ről 2015-re átvitt 

igazgatási kiadásokra lekötött előirányzatok szintje 2015 végén 49% volt, ami viszonylag 

magas, bár alacsonyabb, mint a 2014. évi 59%; rámutat, hogy a kötelezettségvállalási 

előirányzatok 2014-ről 2015-re történő nagyarányú átvitelének az az oka, hogy 2014 

szeptemberében az akadémia az Egyesült Királyságból Magyarországra költözött, ezért új 

szolgáltatási és áruszállítási szerződéseket kellett kötni; 

3. üdvözli a CEPOL igen komoly eredményeit; tudomásul veszi, hogy a bűnüldöző szervek 

12 992 munkatársa részesült képzésben, ami 2014-hez képest 25%-os növekedés; 

örömmel veszi, hogy a képzésben résztvevők körében magas – a helyi tanfolyamok esetén 

93%-os, az online képzések esetén 94%-os, az európai rendőrségi csereprogramok 

esetében pedig 94%-os – volt az elégedettségi szint; tudomásul veszi, hogy a helyi 

oktatási programok száma (85) meghaladta a kitűzött célt (80), és hogy azoknak 3073 

résztvevője volt, ami a betervezett létszámhoz (2755) képest 12%-os növekedés; ösztönzi 

mindazonáltal a CEPOL-t, hogy az Unió biztonsága érdekében kifejtett tevékenységének 

eredményeiről adjon hívebb beszámolót; 

4. üdvözli, hogy 2015-ben az akadémia friss információkkal webes szemináriumokat 

szervezett a bűnüldöző szervek tisztviselői részére a gyűlölet-bűncselekmények és a nemi 

alapú erőszak különböző megjelenési formáinak felderítése és nyomozása kapcsán 

kialakult bevett gyakorlatokról, és tudatosságfokozó képzést szervezett a roma közösségek 

és az LMBTI-személyek által tapasztalt kihívásokról (pl. túl erős vagy túl gyenge rendőri 

fellépés, a rendőri erőkbe vetett bizalom hiánya) és arról, hogy ezeket a kérdéseket hogyan 

lehet kezelni a bűnüldözési szervek szintjén; felszólít az alapvető jogok terén nyújtott 

képzések és a rendőri erők azokkal való megismertetésének folytatására; 

5. tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság 2 500 000 eurós támogatást nyújtott ahhoz, 

hogy a közel-keleti és észak-afrikai régió négy országában terrorizmusellenes 

kapacitásépítési képzési projekteket valósítsanak meg; kéri, hogy a projekteket, és 

azoknak az Unió biztonságához nyújtott hozzáadott értékét mélyrehatóan elemezzék, és 

amennyiben azok hasznosnak bizonyulnak, az elkövetkezőkben bővítsék ki és terjesszék 

őket; 

6. helyteleníti, hogy annak ellenére, hogy a CEPOL 2014 novemberében az 

összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikát fogadott el, 

szakértőinek önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait nem tette közzé honlapján; 

emlékezteti a CEPOL-t, hogy az átláthatóság, valamint az uniós polgároknak az uniós 

intézményekbe vetett hitének megőrzése érdekében ezeket a nyilvánosság elé kell tárnia; 
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felhívja a CEPOL-t, hogy a személyzeti szabályzat 2014. január 1-jén hatályba lépett 22c. 

cikke értelmében fogadjon el egyértelmű és szigorú stratégiát a visszaélések bejelentésére, 

illetve vezessen be szabályokat a forgóajtó-jelenség kiküszöbölése érdekében. 
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