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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla nové nařízení o Europolu a zrušení rozhodnutí Rady o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a Evropské policejní akademie (CEPOL). V důsledku toho by 
byly funkce akademie CEPOL včleněny do funkcí Europolu a veškerá činnost by se 
soustředila ve stávajícím ústředí Europolu v Haagu.

Agentura EU pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva by tedy 
následně obsáhla všechny nynější úkoly obou agentur, co se týče podpory spolupráce, sdílení 
informací a vzdělávání v oblasti prosazování práva.

Návrh je v souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám EU, jejž 
v červenci 2012 schválily Parlament, Rada a Komise a v němž se uvádí, že „sloučení agentur 
by mělo být zváženo v případech, kdy se jejich příslušné úkoly překrývají, kdy lze 
předpokládat synergický efekt nebo v případech, kdy by agentury mohly být účinnější, pokud 
by se staly součástí větší struktury“. Hlavní úkoly těchto dvou agentur se sice přímo 
nepřekrývají, avšak pro sloučení existuje pádný argument. Provozní know-how Europolu ve 
spojení s odbornými znalostmi akademie CEPOL v oblasti vzdělávání a výcviku přinesou v 
rámci společné struktury přímý i nepřímý efekt přelévání a synergie. Akademie CEPOL má 
43 zaměstnanců a její rozpočet dosahuje výše 8,4 milionu EUR a její začlenění do širší 
struktury, jako je Europol s 592 zaměstnanci a rozpočtem 82,5 milionu EUR, bude mít zcela 
jednoznačný přínos v podobě vyšší účinnosti, zejména co se týče čistě administrativních 
úkolů. Tím se uvolní zdroje pro hlavní provozní úkoly.

Agentury musí dodržovat zvláštní právní předpisy, jako je finanční nařízení EU, jeho 
prováděcí pravidla, rámcové finanční nařízení pro decentralizované agentury a služební řád 
EU. Zejména malé agentury se při dodržování těchto předpisů potýkají s obtížemi a rovněž 
naráží na problém vyplývající z vysokého počtu správních funkcí, který je neúměrný počtu 
pracovních míst zaměřených na skutečné úkoly agentury stanovené jejím mandátem.

Navrhovatelka proto podporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL, mimo jiné s ohledem 
na to, že v nadcházejících letech bude rozpočtová situace napjatá. Je si však vědoma obav, 
které se týkají svěření dlouhodobé úlohy vzdělávat nové struktuře Europolu. Navrhuje tedy 
vytvořit oddělené rozpočtové položky pro policejní spolupráci a pro vzdělávání, neboť to 
rozpočtovému orgánu umožní v rámci provozních výdajů rozhodovat o celkové částce na 
vzdělávání.

Navrhovatelka podporuje přesun akademie CEPOL do ústředí Europolu v Haagu i v případě, 
že by legislativní postup nepřinesl sloučení Europolu a agentury CEPOL, neboť vláda 
Spojeného království již ohlásila úmysl uzavřít sídlo v Bramshillu. Jelikož by na zavedení 
systému vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů bylo nutné vynaložit další 
prostředky, umístění obou agentur do jednoho sídla by mohlo v důsledku přinést alespoň 
nějaké úspory a zcela jistě by vytvořilo efekt přelévání díky užším kontaktům mezi 
operativními pracovníky a školiteli.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že na rozšíření mandátu 
Europolu by se měl vztahovat bod 47 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení1 ze dne 17. května 2006; 
zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí
legislativního orgánu ve prospěch 
takového rozšíření nemá vliv na 
rozhodnutí rozpočtového orgánu týkající 
se ročního rozpočtového procesu;
________________
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. žádá Komisi, aby předložila nový 
finanční výkaz, který plně zohlední 
výsledek legislativní dohody mezi 
Evropským parlamentem a Radou o 
splnění rozpočtových a personálních 
požadavků Europolu a případně útvarů 
Komise;
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Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. připomíná hostitelskému členskému 
státu společné prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady EU a Evropské komise 
o decentralizovaných agenturách a jeho 
přílohu, které byly podepsány dne 
19. července 2012, zejména body 8 a 9 
tohoto společného prohlášení;

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1d. poukazuje na to, že bez ohledu na 
výsledek legislativní dohody mezi 
Evropským parlamentem a Radou se 
vytvoří oddělené rozpočtové položky pro 
obě oblasti, aby mohl rozpočtový orgán 
rozhodnout o přidělení zdrojů zvlášť pro 
vymáhání práva a pro vzdělávání a
výcvik;

Pozměňovací návrh 5

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 e (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1e. žádá Komisi, aby ve svém finančním 
výkazu zohlednila nové úkoly Europolu, 
zejména Evropské centrum pro boj proti 
kyberkriminalitě, v souladu s odstavcem 
42 společného prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady EU a Evropské komise 
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ze dne 19. července 2012 
o decentralizovaných agenturách1;
_____________
1

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1f. zdůrazňuje, že zřizovací náklady nesmí 
být vyšší než očekávané úspory dosažené v 
důsledku případného sloučení;

Odůvodnění

S odkazem na studii o změně rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ohledně činnosti Evropské 
policejní akademie od 24. dubna 2012 (str. 116)

Pozměňovací návrh 7

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 g (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje skutečnost, že sdílení 
interních administrativních úkolů mezi 
agenturami může být vhodnou možností, 
jak dosáhnout úspor; zdůrazňuje však, že 
toto sdílení by nemělo ovlivnit základní 
úkoly agentur, jako je vzdělávání a výcvik 
nebo provozní úkoly;
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby mohl rozpočtový orgán 
rozhodnout o přidělení zdrojů zvlášť pro 
vymáhání práva a pro vzdělávání, vytvoří 
se pro obě oblasti oddělené rozpočtové 
položky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výdaje Europolu zahrnují odměny 
zaměstnanců, správní náklady, náklady na 
infrastrukturu a provozní náklady.

5. Výdaje Europolu zahrnují odměny 
zaměstnanců, správní náklady, náklady na 
infrastrukturu a provozní náklady. 
Operační výdaje na činnosti související se 
systémem vzdělávání a výcviku v oblasti 
prosazování práva podle tohoto nařízení 
jsou vedeny odděleně a jsou předmětem 
samostatného rozpočtového výkaznictví.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V každém ze tří rozpočtových roků 
následujících po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů 
EUR na provozní náklady Europolu na 
vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III.

1. V každém ze tří rozpočtových roků 
následujících po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů 
EUR na provozní náklady Europolu na 
vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III 
a v souladu s ustanoveními čl. 59 odst. 5.
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