
AD\943624HU.doc PE510.878v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Bizottság

2013/0091(COD)

12.7.2013

VÉLEMÉNY
 a Költségvetési Bizottság részéről

 az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug



PE510.878v02-00 2/9 AD\943624HU.doc

HU

PA_Legam



AD\943624HU.doc 3/9 PE510.878v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság új Europol-rendeletet és az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol), illetve az 
Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) létrehozó tanácsi határozatok hatályon kívül helyezését 
javasolja. Következésképpen a CEPOL feladatait az Europol venné át és minden tevékenység 
az Europol jelenlegi, hágai székhelyén zajlana.

Ezért a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Uniós Ügynöksége látná el mindkét 
ügynökség jelenlegi feladatait az EU bűnüldözési együttműködésének, információcseréjének 
és képzéseinek támogatása tekintetében.

A javaslat megfelel a Parlament, a Tanács és a Bizottság által is támogatott, a decentralizált 
uniós ügynökségekre vonatkozó 2012. júliusi közös megközelítésnek, amely megjegyzi, hogy 
„az ügynökségek összevonását olyan esetekben kell fontolóra venni, ha azok feladatai között 
átfedés van, ha adódhat lehetőség szinergiák létrehozására, illetve ha az adott ügynökségek 
nagyobb struktúrába helyezve hatékonyabban működnének”. Ugyan a két ügynökség feladatai 
közvetlenül nem fedik egymást, komoly érvek szólnak az összevonás mellett. Az Europol 
operatív hozzáértésének a CEPOL képzési és oktatási szakértelmével való összekapcsolása 
közös struktúra keretében közvetlen és közvetett tovagyűrűző hatásokat és szinergiákat 
teremtene. A CEPOL számára biztosított 43 fős személyzet és 8,4 millió eurós költségvetés 
tekintetében nyilvánvaló továbbá, hogy az Europolhoz hasonló nagyobb szervezetben (592 
fős személyzet és 82,5 milliós költségvetés) lehetővé válik a hatékonyságnövelés, különösen a 
tisztán adminisztratív feladatokat illetően. Ez felszabadítja a forrásokat a fő operatív feladatok 
számára.

Az ügynökségeknek külön rendeleteknek kell megfelelniük, mint például az EU költségvetési 
rendeletének, annak végrehajtási szabályainak, a decentralizált ügynökségekre alkalmazandó 
költségvetési keretrendeletnek és az európai uniós személyzeti szabályzatnak. Különösen a 
kisebb ügynökségek számára nehéz megfelelni e rendeleteknek és a megbízásukban 
meghatározott tényleges feladatok végzése során szembesülni az adminisztratív feladatok 
álláshelyekhez képest aránytalanul nagy számának problémájával.

Az előadó ezért javasolja, hogy vonják össze az Europolt és a CEPOL-t, figyelembe véve a 
közeljövő nehéz költségvetési helyzetét is. Mindamellett tudatában van a képzésnek az új 
Europol-struktúra keretén belüli hosszú távú szerepével kapcsolatos aggodalmaknak. Ezért 
javasolja, hogy hozzanak létre külön költségvetési tételeket a rendőrségi együttműködésnek 
és a képzésnek, ezzel lehetővé téve, hogy a költségvetési hatóság dönthessen a képzésre szánt 
teljes összegről a működési kiadásokon belül.

Amennyiben a jogalkotási eljárás eredménye nem az Europol és a CEPOL összevonása lesz, 
az előadó akkor is támogatja a CEPOL székhelyének áthelyezését az Europol székhelyére, 
Hágába, tekintve, hogy az Egyesült Királyság kormánya már bejelentette a bramshilli 
helyszín bezárását. Mivel az európai bűnüldözési képzési rendszer CEPOL általi végrehajtása 
további forrásokat kívánna, a két ügynökség közös helyszínre költöztetése legalább bizonyos 
mértékű megtakarításokkal járna és mindenképpen tovagyűrűző hatásokat hozna létre a
végrehajtó és képzési személyzet közötti szorosabb kapcsolat révén.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) hangsúlyozza, hogy az Europol 
megbízatásának meghosszabbítása 
tekintetében alkalmazni kell a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 
2006. május 17-én az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között létrejött 
intézményközi megállapodás 47. pontját1; 
kiemeli, hogy a jogalkotási hatóság 
meghosszabbításra irányuló döntése nem 
sértheti a költségvetési hatóság által az 
éves költségvetési eljárás keretében hozott 
határozatokat;
________________
1HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő 
egy olyan új pénzügyi kimutatást, amely 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
Europol és esetlegesen a bizottsági 
szolgálatok költségvetési és személyzeti 
igényeinek kielégítése érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács által 
kötött jogalkotási megállapodás 
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eredményét;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1c) emlékezteti a fogadó államot az 
Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság 
decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. 
július 19-én aláírt együttes nyilatkozatára 
és annak mellékletére, különösen a 
nyilatkozat (8) és (9) bekezdésére;

Módosítás 4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 d bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1d) rámutat, hogy annak érdekében, 
hogy a költségvetési hatóság mind a 
bűnüldözés, mind a képzés számára külön 
előirányzatokat hozhasson létre, a két 
feladathoz az Európai Parlament és a 
Tanács között létrejött jogalkotási 
megállapodás eredményétől függetlenül 
külön költségvetési tételeket kell rendelni;

Módosítás 5

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 e bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1e) felkéri a Bizottságot, hogy pénzügyi 
kimutatása tükrözze az Europol új 
feladatait, különösen a számítástechnikai 
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bűnözés elleni európai központot (EC3), 
az Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és a Bizottság 2012. július 19-i, a 
decentralizált ügynökségekről szóló 
együttes nyilatkozatának (42) 
bekezdésével1 összhangban;
_____________
1

(http://register.consilium.europa.eu/pdf/h
u/12/st10/st10170.hu12.pdf)

Módosítás 6

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 f bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1f) hangsúlyozza, hogy a létrehozás 
költségei nem haladhatják meg az 
esetleges összevonásból származó várható 
megtakarításokat;

Indokolás

A CEPOL működését meghatározó 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2012. 
április 24-i tanulmánynak (116. o.) megfelelően.

Módosítás 7

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 g bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1g) hangsúlyozza, hogy az ügynökségek 
belső adminisztratív feladatainak 
összevonása a megtakarítások 
megvalósítása szempontjából helytálló 
lehet; hangsúlyozza azonban, hogy ez az 
összevonás nem érintheti az ügynökségek 
olyan alapvető feladatait, mint a képzés 
vagy az operatív feladatok;
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) annak érdekében, hogy a 
költségvetési hatóság mind a bűnüldözés, 
mind a képzés számára külön 
előirányzatokat hozhasson létre, a két 
feladathoz külön költségvetési tételeket 
kell rendelni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Europol kiadásai magukban 
foglalják a személyi, az igazgatási, az 
infrastrukturális költségeket és a működési 
kiadásokat.

(5) Az Europol kiadásai magukban 
foglalják a személyi, az igazgatási, az 
infrastrukturális költségeket és a működési 
kiadásokat. Az e rendelet szerinti európai 
bűnüldözési képzési rendszerrel 
kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő 
működési kiadásokat külön kell vezetni, és 
azokról külön költségvetési beszámolót 
kell készíteni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő 
három költségvetési évre az Europol 
működési kiadásokból évenként legalább 8 
millió EUR-t különítenek el a III. 
fejezetben leírt képzésre.

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő 
három költségvetési évre az Europol 
működési kiadásokból évenként legalább 8 
millió EUR-t különítenek el a III. 
fejezetben leírt és az 59. cikk (5) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelő képzésre.
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