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Ändringsförslag 1
Nicola Procaccini

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar den roll 
som Europeiska unionens byrå för 
utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (nedan kallad Cepol 
eller byrån) spelar när det gäller att förse 
nationella brottsbekämpningsexperter med 
information om den senaste utvecklingen 
på området för brottsbekämpning och för 
att underlätta utbyte av bästa praxis.

1. Europaparlamentet betonar den roll 
som Europeiska unionens byrå för 
utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (nedan kallad Cepol 
eller byrån) spelar när det gäller att förse 
nationella brottsbekämpningsexperter med 
information om den senaste utvecklingen 
på området för brottsbekämpning och för 
att underlätta utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar att 
byrån också samarbetar med unionens 
organ, internationella organisationer och 
tredjeländer i syfte att säkerställa att 
säkerhetshot hanteras med ett rationellt 
svar.

Or. en

Ändringsförslag 2
Morten Petersen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet gläder sig över 
att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för 
Cepols årliga räkenskaper för budgetåret 
2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga 
och korrekta och att dess finansiella 
ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt. Parlamentet 
påminner om att byråns budget ökade från 
9 miljoner EUR till 10 miljoner EUR (+ 11 
%) medan dess personal minskade från 53 
till 51 (-4 %) jämfört med 2017.

2. Europaparlamentet gläder sig över 
att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för 
Cepols årliga räkenskaper för budgetåret 
2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga 
och korrekta och att dess finansiella 
ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt. Parlamentet 
påminner om att byråns budget ökade från 
9 miljoner EUR till 10 miljoner EUR 
(+ 11 %) medan dess personal minskade 
från 53 till 51 (-4 %) jämfört med 2017. 
Parlamentet beklagar dock att Cepol var 
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tvungen att avslå ett stort antal giltiga och 
legitima förfrågningar om utbildning från 
medlemsstaternas sida inom viktiga 
brottsbekämpningsområden på grund av 
budgetbegränsningar. Parlamentet är 
bekymrat över att Cepol för närvarande 
inte i tillräcklig utsträckning kan 
tillgodose medlemsstaternas efterfrågan 
på utbildning för de brottsbekämpande 
myndigheterna i unionen och dess 
grannskap.

Or. en

Ändringsförslag 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar med oro 
att Cepol fortfarande har en hög 
personalomsättning och att det endast finns 
ett begränsat antal ansökningar från andra 
medlemsstater. Parlamentet upprepar sin 
oro över att detta kan komma att påverka 
byråns verksamhet. Parlamentet 
konstaterar i detta sammanhang att 
tjänsteföreskrifterna erbjuder den 
flexibilitet som krävs för att de 
förhållanden som råder på 
arbetsmarknaden i unionen ska kunna 
beaktas vid rekryteringen av tjänstemän i 
syfte att tillgodose institutionernas 
specifika behov. Parlamentet uppmanar 
Cepol att vidta åtgärder för att förbättra 
situationen.

4. Europaparlamentet noterar med oro 
att Cepol fortfarande har en hög 
personalomsättning och att det endast finns 
ett begränsat antal ansökningar från andra 
medlemsstater. Parlamentet upprepar sin 
oro över att detta kan komma att påverka 
byråns verksamhet. Parlamentet 
konstaterar i detta sammanhang att 
tjänsteföreskrifterna erbjuder den 
flexibilitet som krävs för att de 
förhållanden som råder på 
arbetsmarknaden i unionen ska kunna 
beaktas vid rekryteringen av tjänstemän i 
syfte att tillgodose institutionernas 
specifika behov. Parlamentet uppmanar 
Cepol att vidta åtgärder för att förbättra 
situationen. Parlamentet uppmanar byrån 
att ta hänsyn till den geografiska 
balansen vid rekrytering av ny personal.

Or. en

Ändringsförslag 4
Olivier Chastel, Morten Petersen
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över att Cepol har 
genomfört två av de sex återstående 
rekommendationerna från revisionsrätten, 
nämligen de rekommendationer som avser 
omvalideringen av redovisningssystemet 
och den övergripande analysen av 
konsekvenserna av brexit. Parlamentet 
noterar att korrigerande åtgärder 
avseende två andra rekommendationer, 
nämligen den höga personalomsättningen 
och offentliggörandet av meddelanden om 
lediga tjänster på Europeiska 
rekryteringsbyråns (Epso) webbplats, 
fortfarande pågår. Parlamentet uppmanar 
byrån att vidta nödvändiga åtgärder för 
att snabbt slutföra dessa korrigerande 
åtgärder och att följa upp den kvarstående 
rekommendationen om e-upphandling, 
nämligen införandet av e-inlämning, utan 
dröjsmål.

5. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över att Cepol har 
genomfört två av de sex återstående 
rekommendationerna från revisionsrätten, 
nämligen de rekommendationer som avser 
omvalideringen av redovisningssystemet 
och den övergripande analysen av 
konsekvenserna av brexit.

Or. en

Ändringsförslag 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Förslag till yttrande
Punkt 5 – stycke 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet beklagar att 
korrigerande åtgärder avseende två andra 
kvarstående rekommendationer från 
revisionsrätten, dvs. den höga 
personalomsättningen och 
offentliggörandet av meddelanden om 
lediga tjänster på Europeiska 
rekryteringsbyråns (Epsos) webbplats, 
fortfarande pågår, och uppmanar därför 
byrån att vidta nödvändiga åtgärder för 
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att slutföra dessa korrigerande åtgärder i 
god tid och att följa upp den kvarstående 
rekommendationen om e-upphandling, 
nämligen e-inlämning, utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att tillhandahålla könsbaserade 
uppgifter för att kunna analysera 
utvecklingen av könsbalansen bland 
byråns personal och inom styrande organ.

Or. en


