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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 verheugd over de conclusies van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het 
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving 
(Cepol) ("het Agentschap") een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie per 31 
december 2017, en dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

2. benadrukt dat de verplaatsing van het Agentschap naar Boedapest in 2014 en de 
herziening van zijn mandaat in 2016 aanleiding hebben gegeven tot wijzigingen in de 
boekhoudprocedures van het Agentschap, die niet opnieuw zijn gevalideerd sinds 2013; 
neemt kennis van het antwoord van het Agentschap dat de hervalidering momenteel 
binnen DG BUDG wordt besproken en gepland;

3. herinnert het Agentschap eraan dat het zijn hoge personeelsverloop moet aanpakken, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de bedrijfscontinuïteit en het vermogen van het 
Agentschap om de in zijn werkprogramma geplande activiteiten uit te voeren; merkt op 
dat een hoog personeelsverloop een probleem is waar veel agentschappen mee te 
kampen hebben en dat het in dit geval ook te maken heeft met de recente verhuizing van 
het Verenigd Koninkrijk naar Hongarije; betreurt dat deze kwestie, die in 2016 door de 
Rekenkamer werd geopend, niet in 2017 kon worden afgesloten;

4. betreurt dat het Agentschap vacatures alleen op zijn eigen website, op sociale media en 
in het netwerk van agentschappen publiceert en niet op de website van het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO); begrijpt het dat het Agentschap bezorgd is over 
extra vertaalkosten omdat EPSO verlangt dat vacatures in alle officiële talen worden 
gepubliceerd, maar wijst erop dat er in het specifieke geval van het Agentschap slechts 
sprake is van een beperkt aantal vacatures; is het met de Rekenkamer eens dat publicatie 
op de website van EPSO relevant en nuttig zou zijn, omdat daarmee de transparantie en 
publiciteit worden gediend en burgers in staat worden gesteld om kennis te nemen van 
alle vacatures van de verschillende Europese instellingen en agentschappen; verzoekt 
het Agentschap daarom al zijn vacatures ook op de website van EPSO te publiceren; 
verzoekt de Europese Commissie maatregelen te overwegen om de financiële lasten 
voor de agentschappen in verband met de vertaling van vacatures te verlichten, onder 
meer door een ad-hockaderovereenkomst te sluiten met het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie (CdT);

5. stelt vast dat het Agentschap eind 2017 geen uitgebreide analyse had uitgevoerd van de 
impact die het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de 
Europese Unie waarschijnlijk op zijn organisatie, activiteiten en boekhouding zal 
hebben; is ingenomen met de door het Agentschap genomen corrigerende maatregelen 
en wijst erop dat het Agentschap beperkt is blootgesteld aan de brexit, mede als gevolg 
van de verhuizing van Hampshire naar Boedapest;

6. is ingenomen met de toezegging van het Agentschap om gevolg te geven aan het 
verslag van de dienst Interne Audit van de Commissie over behoeftenanalyse, planning 
en budgettering met betrekking tot opleidingsactiviteiten; benadrukt dat het belangrijk is 
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dat het Agentschap zijn toezegging gestand doet;

7. verzoekt het Agentschap in zijn opleidingsprogramma en trainingsactiviteiten ook een 
aanzienlijk element van antiradicalisering, antiracisme en non-discriminatie op te 
nemen; verzoekt het Agentschap voorts specifieke opleidingen te ontwikkelen over de 
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een 
strafprocedure;

8. acht het een goede zaak dat het Agentschap webinars is blijven organiseren om 
rechtshandhavers toe te rusten met informatie en beste praktijken inzake het herkennen 
en onderzoeken van haatmisdrijven en de verschillende vormen van gendergerelateerd 
geweld, en dat het 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.
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