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Módosítás 1
Nicola Procaccini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismét kiemeli az Európai Unió 
Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a 
továbbiakban: „CEPOL” vagy „az 
ügynökség”) szerepét a nemzeti 
bűnüldözési szakértőknek a bűnüldözés 
területén bekövetkezett legújabb 
fejleményekről való tájékoztatásában és a 
bevált gyakorlatok megosztásának 
elősegítésében;

1. ismét kiemeli az Európai Unió 
Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a 
továbbiakban: „CEPOL” vagy „az 
ügynökség”) szerepét a nemzeti 
bűnüldözési szakértőknek a bűnüldözés 
területén bekövetkezett legújabb 
fejleményekről való tájékoztatásában és a 
bevált gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának elősegítésében; 
hangsúlyozza, hogy az ügynökség uniós 
szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országokkal is együttműködik 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
biztonsági fenyegetéseket észszerű 
válaszintézkedésekkel kezeljék;

Or. en

Módosítás 2
Morten Petersen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy 
ítélte meg, hogy a CEPOL 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek 
minden lényegi szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek, és hogy a beszámolóban 
valós képet adtak az ügynökség 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzetéről; 
emlékeztet arra, hogy az ügynökség 
költségvetése 9 millió euróról 10 millió 
euróra nőtt (+11 %), miközben személyi 
állománya 2017-hez képest 53-ról 51-re 
csökkent (-4 %);

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy 
ítélte meg, hogy a CEPOL 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek 
minden lényegi szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek, és hogy a beszámolóban 
valós képet adtak az ügynökség 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzetéről; 
emlékeztet arra, hogy az ügynökség 
költségvetése 9 millió euróról 10 millió 
euróra nőtt (+11 %), miközben személyi 
állománya 2017-hez képest 53-ról 51-re 
csökkent (-4 %); sajnálja azonban, hogy a 
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CEPOL-nak költségvetési megszorítások 
miatt el kellett utasítania a tagállamok 
számos érvényes és indokolt képzési 
kérelmét a bűnüldözés kulcsfontosságú 
területein; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a CEPOL jelenleg nem tudja 
megfelelően kielégíteni a tagállamok 
oktatási és képzési igényeit az uniós és a 
szomszédos országok bűnüldöző hatóságai 
számára;

Or. en

Módosítás 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a CEPOL továbbra is jelentős személyzeti 
fluktuációval küzd, és azzal, hogy csak 
korlátozott számban érkeznek 
jelentkezések más tagállamokból; 
ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ez hatással lehet az ügynökség 
működésére; e tekintetben megállapítja, 
hogy a személyzeti szabályzat biztosítja az 
ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az 
intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők 
felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci 
feltételeket; felhívja a CEPOL-t, hogy 
tegyen lépéseket a helyzet javítása 
érdekében;

4. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a CEPOL továbbra is jelentős személyzeti 
fluktuációval küzd, és azzal, hogy csak 
korlátozott számban érkeznek 
jelentkezések más tagállamokból; 
ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ez hatással lehet az ügynökség 
működésére; e tekintetben megállapítja, 
hogy a személyzeti szabályzat biztosítja az 
ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az 
intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők 
felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci 
feltételeket; felhívja a CEPOL-t, hogy 
tegyen lépéseket a helyzet javítása 
érdekében; sürgeti az ügynökséget, hogy 
új alkalmazottak felvételekor vegye 
figyelembe a földrajzi egyensúlyt;

Or. en

Módosítás 4
Olivier Chastel, Morten Petersen
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a CEPOL a 
Számvevőszék hat függőben lévő 
ajánlásából kettőt teljesített – nevezetesen a 
számviteli rendszer újravalidálására és a 
brexittel kapcsolatos átfogó 
hatásvizsgálatra vonatkozó ajánlást; 
megjegyzi, hogy két másik esetben még 
folyamatban vannak a korrekciós 
intézkedések, nevezetesen a személyzet 
nagymértékű fluktuációja és az 
álláshirdetések az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal honlapján történő 
közzététele tekintetében; felhívja az 
ügynökséget, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket e korrekciós intézkedések időben 
történő véglegesítése érdekében, és 
haladéktalanul intézkedjen az e-
közbeszerzésre vonatkozó függőben lévő 
ajánlás, azaz az elektronikus benyújtás 
bevezetését illetően.

5. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a CEPOL a 
Számvevőszék hat függőben lévő 
ajánlásából kettőt teljesített – nevezetesen a 
számviteli rendszer újravalidálására és a 
brexittel kapcsolatos átfogó 
hatásvizsgálatra vonatkozó ajánlást;

Or. en

Módosítás 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még 
mindig folyamatban vannak a 
Számvevőszék két másik függőben lévő 
ajánlásával kapcsolatos korrekciós 
intézkedések, nevezetesen a személyzet 
jelentős fluktuációja és az 
álláshirdetéseknek az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal honlapján való 
közzététele tekintetében, ezért felhívja az 
ügynökséget, hogy haladéktalanul tegye 
meg a szükséges lépéseket e korrekciós 
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intézkedések időben történő véglegesítése 
érdekében, és haladéktalanul tegyen 
intézkedéseket az e-közbeszerzésre 
vonatkozó lezáratlan ajánlást, azaz az e-
benyújtás bevezetését illetően.

Or. en

Módosítás 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a nemek szerint 
bontott adatok szolgáltatásának 
fontosságát annak érdekében, hogy 
elemezni lehessen a nemek közötti 
egyensúly alakulását az ügynökség és 
irányító szervei személyzetén belül.

Or. en


