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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предложи нов регламент за Европол, който да отмени решенията на Съвета 
за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) и на Европейски полицейски 
колеж (CEPOL). Вследствие на предложението функциите на CEPOL ще бъдат 
интегрирани в Европол, а всички дейности ще бъдат съсредоточени в настоящото 
седалище на Европол в Хага.

По този начин бъдещата Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането ще извършва всички съществуващи задачи на двете 
агенции за подпомагане на сътрудничеството, обмена на информация и обучението в 
областта на правоприлагането в ЕС.

Предложението е в съответствие с общия подход по въпросите на децентрализираните 
агенции на ЕС, одобрен от Европейския парламент, Съвета и Комисията през юли 2012 
г., в който се отбелязва, че ,,сливането на агенции следва да се обмисля, когато има 
припокриване на съответните им задачи, когато може да се мисли за постигане на 
полезно единодействие или когато агенциите ще бъдат по-ефективни, ако бъдат 
включени в по-голяма структура“. Въпреки че основните задачи на двете агенции не се 
припокриват пряко, съществуват силни доводи в полза на тяхното сливане. 
Съчетаването на оперативното ноу-хау на Европол и експертния опит на CEPOL в 
областта на обучението и образованието ще създаде преки и непреки положителни 
съпътстващи въздействия и взаимодействия в рамките на една съвместна структура. 
Предвид това, че CEPOL разполага с персонал от 43 души и бюджет от 8,4 милиона 
евро, е още по-очевидно, че е възможно повишаване на ефективността в рамките на 
една по-голяма структура като Европол, която има персонал от 592 души и бюджет от 
82,5 милиона евро, особено по отношение на чисто административните задачи. 
Следователно това ще освободи ресурси за изпълнението на основните оперативни 
задачи.

Агенциите трябва да изпълняват разпоредбите на конкретни регламенти, например 
Финансовия регламент на ЕС, правилата за неговото прилагане, Рамковия финансов 
регламент, приложим за децентрализираните агенции, както и Правилника за 
длъжностните лица на ЕС. Малките агенции по-специално срещат трудности при 
изпълнението на разпоредбите на тези регламенти, а също така са изправени пред 
проблема да изпълняват непропорционално висок брой административни функции 
спрямо броя на длъжностите, предвидени за изпълнението на действителните задачи на 
агенцията, определени в нейния мандат.

Поради тази причина, а също и предвид трудната бюджетна ситуация, която се очаква 
през идните години, докладчикът подкрепя сливането на Европол и CEPOL. При все 
това тя е запозната с опасенията, изразени във връзка с дългосрочната роля на 
обучението в рамките на новата структура на Европол. Ето защо се предлага да се 
създадат специализирани бюджетни редове за полицейско сътрудничество и за 
обучение, което ще позволи на бюджетния орган да взема решения относно общия 
размер на средствата за обучение в рамките на оперативните разходи.
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В случай че законодателната процедура не доведе до сливане на Европол и CEPOL, 
докладчикът все пак подкрепя преместването на CEPOL в централата на Европол в 
Хага, предвид вече обявеното от страна на правителството на Обединеното кралство 
закриване на централата в Брамсхил. Тъй като изпълнението на схемата за обучение в 
областта на правоприлагането от CEPOL ще изисква допълнителни ресурси, 
присъствието на двете агенции на едно и също място в крайна сметка би могло да 
доведе поне до известни икономии и със сигурност би оказало положително 
съпътстващо въздействие вследствие на засилените контакти между оперативните и 
обучаващите служители.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. подчертава, че точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление1 следва да се прилага към 
разширяването на мандата на 
Европол; подчертава, че никое 
решение на законодателния орган за 
такова разширяване не трябва да 
засяга решенията на бюджетния 
орган в рамките на годишната 
бюджетна процедура;
________________
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. изисква от Комисията да 
представи финансова обосновка, 
която отчита в пълна степен 
резултата от законодателното 
споразумение между Европейския 
парламент и Съвета с цел посрещане 
на потребностите на Европол и 
евентуално на службите на 
Комисията по отношение на 
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бюджета и персонала;

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1в. припомня на приемащата държава 
съвместното изявление на 
Европейския парламент, Съвета на 
ЕС и Европейската комисия относно 
децентрализираните агенции и 
приложението към него, подписано на 
19 юли 2012 г., и по-специално 
параграфи 8 и 9 от съвместното 
изявление;

Изменение 4

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 г (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1г. посочва, че за да се позволи на 
бюджетния орган да определя
отделно средствата за 
правоприлагане и за обучение, трябва 
да има специализирани бюджетни 
редове и за двете задачи, независимо 
от резултата от законодателното 
споразумение между Европейския 
парламент и Съвета;

Изменение 5

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 д (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1д. изисква от Комисията да отрази 
във финансовата си обосновка новите 
задачи на Европол, по-конкретно 
Европейския център за борба с 
киберпрестъпността, в 
съответствие с параграф 42 от 
съвместното изявление на 
Европейския парламент, Съвета на 
ЕС и Европейската комисия от 19 
юли 2012 г. относно 
децентрализираните агенции1;
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Изменение 6

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 e (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1е. подчертава, че организационните 
разходи по евентуалното сливане не 
трябва да надхвърлят очакваните от 
него икономии;

Обосновка

Във връзка с проучването относно изменението на Решение 2005/681/ПВР на Съвета 
за създаване на Европейски полицейски колеж от 24 април 2012 г. (стр. 116)

Изменение 7

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 ж (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1ж. подчертава факта, че 
обединяването на вътрешни 
административни задачи между 
агенциите може да бъде приемлив 
вариант за постигане на икономии; 
въпреки това подчертава, че 
основните задачи на агенциите, като 
например свързаните с обучението 
задачи или оперативните задачи, не 
следва да бъдат засегнати от това 
обединяване;

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) За да се позволи на бюджетния 
орган да определя отделно 
средствата за правоприлагане и за 
обучение, трябва да има 
специализирани бюджетни редове и за 
двете задачи.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разходите на Европол включват 
възнаграждението на персонала, 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи.

5. Разходите на Европол включват 
възнаграждението на персонала, 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи.
Оперативните разходи във връзка с 
дейностите по схемата за обучение в 
областта на правоприлагането 
съгласно настоящия регламент се 
разглеждат отделно и за тях се води 
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отделна бюджетна отчетност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от трите бюджетни години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент най-малко 8 млн. евро от 
оперативните разходи на Европол се 
запазват за обучение, както е описано в 
глава III.

1. За всяка от трите бюджетни години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент най-малко 8 млн. евро от 
оперативните разходи на Европол се 
запазват за обучение, както е описано в 
глава III и в съответствие с 
разпоредбите на член 59, параграф 5.
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