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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden met de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekening van de Europese 

Politieacademie (Cepol) een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie op 

31 december 2015, en dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

2. is ingenomen met het hoge uitvoeringspercentage van de begroting 2015, namelijk 

95,5 %, waarvan 79 % werd betaald; merkt echter op dat volgens de Rekenkamer de van 

2014 naar 2015 overgedragen vastleggingskredieten voor administratieve uitgaven eind 

2015 neerkwamen op 49 %, wat een vrij hoog niveau is, zij het lager dan in 2014 (59 %); 

merkt op dat de verhuizing van Cepol van het Verenigd Koninkrijk naar Hongarije in 

september 2014 en de daaruit voortvloeiende noodzaak om nieuwe overeenkomsten voor 

leveringen en diensten af te sluiten de belangrijkste redenen zijn voor het hoge niveau van 

de van 2014 naar 2015 overgedragen vastleggingskredieten; 

3. is ingenomen met de degelijke resultaten van Cepol; neemt kennis van de opleiding van 

12 992 rechtshandhavers, wat neerkomt op een toename met meer dan 25 % ten opzichte 

van 2014; is ingenomen met de zeer hoge mate van tevredenheid bij de deelnemers aan de 

opleidingen, die uitkwam op 93 % voor cursussen met verblijf, 94 % voor webinars en 

94 % voor het Europees uitwisselingsprogramma voor politie; neemt ter kennis dat het 

aantal activiteiten ter plaatse (85) het streefdoel (80) overtrof en dat deze activiteiten 

3 073 deelnemers uit rechtshandhavingsinstanties samenbrachten, wat 12 % meer is dan 

het aanvankelijk geraamde aantal (2 755); spoort Cepol echter aan beter verslag uit te 

brengen over de effecten van zijn activiteiten op de veiligheid van de Unie; 

4. acht het een goede zaak dat Cepol in 2015 webinars heeft georganiseerd om 

rechtshandhavers met up-to-date informatie en beste praktijken toe te rusten voor het 

herkennen en onderzoeken van haatmisdrijven en de verschillende vormen van 

gendergerelateerd geweld, en training heeft aangeboden om meer begrip bij te brengen 

voor de problemen die Roma-gemeenschappen en LGBTI-mensen ondervinden (zoals te 

veel of te weinig politietoezicht en het wantrouwen jegens politiemensen), en te leren hoe 

een en ander op het niveau van rechtshandhaving op te lossen is; dringt aan op 

voortzetting van de aangeboden training op het gebied van grondrechten en de 

bewustmaking van de politie daaromtrent; 

5. neemt kennis van de door de Commissie verstrekte subsidie van 2 500 000 EUR om in 

vier landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een project voor capaciteitsopbouw op 

het vlak van opleidingen inzake terrorismebestrijding uit te voeren; verlangt een grondige 

evaluatie van het project en de meerwaarde ervan voor de veiligheid van de Unie en wenst 

dat het, als het nuttig wordt geacht, in de komende jaren wordt voortgezet en uitgebreid; 

6. acht het teleurstellend dat ondanks het in november 2014 bij Cepol ingevoerde beleid ter 

preventie van en omgang met belangenconflicten, de curricula vitae en 

belangenverklaringen van de deskundigen niet op de website van Cepol worden 

bekendgemaakt; herinnert Cepol eraan deze gegevens openbaar te maken met het oog op 
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de transparantie en het vertrouwen van de EU-burgers in de instellingen van de Unie; 

vraagt Cepol dringend een duidelijke en degelijke klokkenluidersstrategie en regels tegen 

"draaideurpraktijken" in te voeren overeenkomstig artikel 22 ter van het 

Ambtenarenstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking is getreden. 
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