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Ændringsforslag 1
Nicola Procaccini

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger på ny den rolle, som Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Uddannelse inden for Retshåndhævelse (i 
det følgende benævnt "Cepol" eller 
"agenturet") spiller med hensyn til at 
forsyne nationale 
retshåndhævelseseksperter med 
information om den seneste udvikling på 
retshåndhævelsesområdet og lette 
udvekslingen af bedste praksis;

1. påpeger på ny den rolle, som Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Uddannelse inden for Retshåndhævelse 
("Cepol" eller "agenturet") spiller med 
hensyn til at forsyne nationale 
retshåndhævelseseksperter med 
information om den seneste udvikling på 
retshåndhævelsesområdet og lette 
udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne; understreger, at 
agenturet også arbejder med EU-organer, 
internationale organisationer og 
tredjelande med henblik på at sikre, at 
sikkerhedstrusler imødegås med en 
rationel respons;

Or. en

Ændringsforslag 2
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at Revisionsretten 
har erklæret, at de transaktioner, der ligger 
til grund for Cepols årsregnskab for 
regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet 
giver et retvisende billede af dets 
finansielle stilling pr. 31. december 2018; 
minder om, at agenturets budget blev 
forøget fra 9 mio. EUR til 10 mio. EUR 
(+11 %), mens dets personale blev 
reduceret fra 53 til 51 (-4 %) i forhold til 
2017;

2. glæder sig over, at Revisionsretten 
har erklæret, at de transaktioner, der ligger 
til grund for Cepols årsregnskab for 
regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet 
giver et retvisende billede af dets 
finansielle stilling pr. 31. december 2018; 
minder om, at agenturets budget blev 
forøget fra 9 mio. EUR til 10 mio. EUR 
(+11 %), mens dets personale blev 
reduceret fra 53 til 51 (-4 %) i forhold til 
2017; beklager imidlertid, at Cepol var 
nødt til at give afslag på mange 



PE644.902v01-00 4/6 AM\1194658DA.docx

DA

velbegrundede og legitime anmodninger 
om uddannelse fra medlemsstaterne på 
meget vigtige retshåndhævelsesområder 
som følge af budgetmæssige 
begrænsninger; er bekymret over, at 
Cepol i øjeblikket ikke i tilstrækkelig grad 
kan dække medlemsstaternes 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesbehov for så vidt 
angår de retshåndhævende myndigheder i 
Unionen og dens nabolande;

Or. en

Ændringsforslag 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker med bekymring, at Cepol 
fortsat lider under en stor 
personaleudskiftning og et begrænset antal 
ansøgninger fra andre medlemsstater; 
gentager sin bekymring over, at dette kan 
påvirke agenturets drift; bemærker i denne 
forbindelse, at personalevedtægten giver 
den fornødne fleksibilitet til, at de 
gældende arbejdsmarkedsforhold i 
Unionen kan tages i betragtning ved 
ansættelsen af tjenestemænd for at 
imødekomme institutionernes specifikke 
behov; opfordrer Cepol til at træffe 
foranstaltninger med henblik på at forbedre 
situationen;

4. bemærker med bekymring, at Cepol 
fortsat lider under en stor 
personaleudskiftning og et begrænset antal 
ansøgninger fra andre medlemsstater; 
gentager sin bekymring over, at dette kan 
påvirke agenturets drift; bemærker i denne 
forbindelse, at personalevedtægten giver 
den fornødne fleksibilitet til, at de 
gældende arbejdsmarkedsforhold i 
Unionen kan tages i betragtning ved 
ansættelsen af tjenestemænd for at 
imødekomme institutionernes specifikke 
behov; opfordrer Cepol til at træffe 
foranstaltninger med henblik på at forbedre 
situationen; opfordrer indtrængende 
agenturet til at tage hensyn til den 
geografiske balance, når der rekrutteres 
nye medarbejdere;

Or. en

Ændringsforslag 4
Olivier Chastel, Morten Petersen



AM\1194658DA.docx 5/6 PE644.902v01-00

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. giver udtryk for sin tilfredshed 
med, at Cepol har afsluttet to ud af de seks 
udestående anbefalinger fra 
Revisionsretten, nemlig dem vedrørende en 
revalidering af regnskabssystemet og den 
omfattende brexit-konsekvensanalyse; 
bemærker, at der stadig er korrigerende 
foranstaltninger i gang i forbindelse med 
to andre, nemlig den store 
personaleudskiftning og offentliggørelsen 
af stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors websted; 
opfordrer agenturet at tage de nødvendige 
skridt til at afslutte disse korrigerende 
foranstaltninger rettidigt og til hurtigst 
muligt at følge op på den udestående 
anbefaling vedrørende e-indkøb, navnlig 
indførelsen af elektronisk afgivelse af 
tilbud.

5. giver udtryk for sin tilfredshed 
med, at Cepol har afsluttet to ud af de seks 
udestående anbefalinger fra 
Revisionsretten, nemlig dem vedrørende en 
revalidering af regnskabssystemet og den 
omfattende brexit-konsekvensanalyse;

Or. en

Ændringsforslag 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

beklager, at to korrigerende 
foranstaltninger vedrørende to andre 
udestående anbefalinger fra 
Revisionsretten, nemlig den store 
personaleudskiftning og offentliggørelsen 
af stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors websted, 
stadig er i gang, og opfordrer derfor 
agenturet til at opfordrer agenturet at tage 
de nødvendige skridt til at afslutte disse 
korrigerende foranstaltninger rettidigt og 
til hurtigst muligt at følge op på den 
udestående anbefaling vedrørende e-
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indkøb, navnlig indførelsen af elektronisk 
afgivelse af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. fremhæver vigtigheden af, at der 
fremlægges kønsbaserede data, for at 
kunne analysere udviklingen i 
kønsbalancen blandt agenturets personale 
og i dets styrende organer.

Or. en


