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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het 

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving 

(Cepol) een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie op 31 december 2016, en 

dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

2. wijst erop dat de begroting en het personeel van Cepol in 2016 met ongeveer 22 % zijn 

toegenomen; merkt in dit verband op dat voor titel II (uitgaven voor ondersteunende 

activiteiten) veel vastgelegde kredieten werden overgedragen, namelijk 140 055 EUR of 

30 %, en dat deze voornamelijk betrekking hadden op IT-consulting en aan IT 

gerelateerde goederen en diensten die laat op het jaar werden besteld; 

3. neemt kennis van het grote personeelsverloop na de verhuizing van Cepol van het 

Verenigd Koninkrijk naar Hongarije; erkent dat dit te wijten is aan het verschil in de 

aanpassingscoëfficiënt voor de salarissen en de lage rangen waarin wordt aangeworven; 

merkt in dit verband op dat het Statuut de nodige flexibiliteit biedt om rekening te 

houden met de arbeidsmarktomstandigheden in de Unie als er functionarissen moeten 

worden aangeworven om in de specifieke behoeften van de instellingen te voorzien; 

moedigt Cepol aan langetermijnmaatregelen te nemen om het personeelsverloop te 

stabiliseren, met name op het gebied van ICT; 

4. merkt op dat het bereik van Cepol in 2016 aanzienlijk is toegenomen, namelijk 

18 009 deelnemers ten opzichte van 12 992 in 2015 (+ 38,6 %); benadrukt de kwaliteit 

van de producten van Cepol, met 95 % zeer tevreden of tevreden deelnemers; is 

verheugd dat de certificering van Cepol overeenstemt met de kwaliteitsborgingsnorm 

ISO 9001: 2015; 

5. wijst erop dat het Agentschap daadwerkelijk de verwachte producten en diensten heeft 

geleverd overeenkomstig zijn werkprogramma voor 2016; 

6. merkt op dat 2016 het eerste volledige uitvoeringsjaar was van het partnerschapsproject 

tussen de EU en het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor opleidingen op het gebied 

van terrorismebestrijding; is verheugd dat dit project nu wordt erkend als een 

vlaggenschipproject in de samenwerking van de Unie met landen in het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika op het gebied van terrorismebestrijding; 

7. wijst erop dat, zoals vermeld in het geconsolideerde jaarverslag 2016, in totaal 1 788 

personen hebben deelgenomen aan de door het Agentschap georganiseerde cursussen 

met verblijf, webinars en uitwisselingen op het gebied van de grondrechten; moedigt 

Cepol aan door te gaan met het op doeltreffende wijze organiseren van opleidingen op 

deze gebieden; steunt eveneens het voornemen van Cepol om door te gaan met de 

organisatie van cursussen en webinars teneinde rechtshandhavers van up-to-date 

informatie en beste praktijken te voorzien voor het herkennen en onderzoeken van 

haatmisdrijven en de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld, en meer 

begrip bij te brengen voor de problemen die kwetsbare sociale groepen ondervinden; 
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8. betreurt dat de belangenverklaringen van de Cepol-deskundigen die op zijn website 

worden gepubliceerd enkel betrekking hebben op directieleden en leden van de raad van 

bestuur; moedigt Cepol aan zijn regeling voor de vergaring en publicatie van de 

belangenverklaringen van deskundigen te herzien, met inachtneming van de 

voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

9. vraagt het Agentschap onverwijld een duidelijke en degelijke klokkenluidersstrategie en 

regels tegen "draaideurpraktijken" vast te stellen en in te voeren overeenkomstig het 

statuut van de ambtenaren van de EU; 

10. dringt er bij het Agentschap op aan om onverwijld uitvoering te geven aan zijn streven 

de onlinezichtbaarheid te verhogen en zijn website verder te verbeteren zodat deze nog 

relevanter wordt voor de belanghebbenden en nog beter ondersteuning biedt aan de 

werkzaamheden van Cepol; beveelt het Agentschap aan beter verslag uit te brengen 

over de impact van zijn activiteiten op de veiligheid van de Unie; erkent de 

inspanningen van CEPOL in deze richting; 
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