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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro 

vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) věrně zobrazuje její finanční 

situaci k 31. prosinci 2016 a že její operace jsou legální a správné; 

2. poukazuje na to, že rozpočet a stav zaměstnanců agentury CEPOL se v roce 2016 

zvýšily o 22 %; v této souvislosti konstatuje, že v hlavě II (výdaje na podpůrné činnosti) 

byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, a sice ve výši 140 055 

EUR, tj. 30 %, a týkaly se především konzultací v oblasti IT a zboží a služeb z této 

oblasti pořízenými na konci roku; 

3. bere na vědomí vysokou fluktuaci zaměstnanců po přemístění agentury CEPOL do 

Maďarska, je si vědom toho, že se tak děje z důvodu rozdílu v opravných koeficientech 

mzdy a přijímání pracovníků do nízkých nástupních platových tříd; v této souvislosti 

konstatuje, že služební řád skýtá nezbytnou flexibilitu pro podmínky trhu práce 

převládající v Unii, jež je třeba zohlednit při přijímání úředníků v zájmu řešení 

specifických potřeb daných institucí; podněcuje agenturu CEPOL k přijetí 

dlouhodobých opatření ke stabilizaci stavu zaměstnanců trpícího fluktuací, zvláště v 

oblasti IKT; 

4. konstatuje, že dosah činnosti agentury CEPOL se v roce 2016 výrazně zvýšil – počet 

účastníků školení dosáhl 18 009 oproti 12 992 v roce 2015 (38,6%); upozorňuje na 

kvalitu produktů agentury CEPOL, s nimiž 95 % účastníků vyjádřilo spokojenost nebo 

velkou spokojenost; vítá skutečnost, že certifikace agentury CEPOL odpovídá normám 

pro systém řízení kvality ISO 9001:2015; 

5. zdůrazňuje, že agentura skutečně poskytovala očekávané produkty a služby v souladu se 

svým pracovním programem na rok 2016; 

6. konstatuje, že rok 2016 byl prvním rokem realizace projektu partnerství EU a zemí 

Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu; 

vítá skutečnost, že tento projekt je nyní považován za stěžejní projekt spolupráce Unie 

se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky při boji proti terorismu; 

7. upozorňuje na celkový počet 1 788 účastníků pobytových kurzů a internetových 

seminářů organizovaných agenturou i výměn v oblasti základních práv, jak je vykázáno 

v konsolidované výroční zprávě za rok 2016; vybízí agenturu CEPOL, aby v provádění 

odborných školení v těchto oblastech pokračovala efektivním způsobem; podporuje také 

záměr agentury CEPOL pokračovat v pořádání školení a webových seminářů, aby 

úředníkům donucovacích orgánů poskytla aktuální informace a osvědčené postupy 

týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí 

na základě pohlaví a aby zvyšovala informovanost o problémech, s nimiž se potýkají 

zranitelné sociální skupiny; 

8. vyjadřuje politování nad tím, že prohlášení o zájmech odborníků agentury CEPOL se 
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zveřejňují na jejích internetových stránkách pouze u členů vrcholového managementu a 

správní rady; podporuje cíl agentury CEPOL přehodnotit zavedený způsob získávání a 

zveřejňování prohlášení o zájmech odborníků, s náležitým zohledněním požadavků na 

ochranu osobních údajů; 

9. vyzývá agenturu, aby přijala jasnou a jednoznačnou strategii pro oznamování nekalých 

praktik a pravidla zaměřená proti tzv. efektu otáčivých dveří v souladu se služebním 

řádem Unie; 

10. vyzývá agenturu, aby neprodleně uskutečnila své cíle, tj. posílit svou viditelnost online 

a ještě zlepšit své webové stránky tak, aby přinášely zúčastněným stranám ještě 

relevantnější informace a lépe podporovaly práci agentury CEPOL; doporučuje kolegiu, 

aby lépe informovalo o dopadech svých činností, především pokud jde o bezpečnost 

Unie; oceňuje úsilí agentury CEPOL v tomto směru. 
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