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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs um novo Regulamento Europol, revogando as decisões do Conselho que 
estabelecem o Serviço Europeu de Polícia (Europol) e a Academia Europeia de Polícia 
(CEPOL). Consequentemente, as funções da CEPOL seriam integradas na Europol e todas as 
suas operações concentrar-se-iam na sede da Europol, em Haia.

A então Agência da União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial abrangeria, 
desta forma, as tarefas das duas agências de apoiar a cooperação policial na UE, o intercâmbio 
de informações e a formação.

A proposta está conforme a Abordagem Comum sobre as agências descentralizadas da UE, 
adotada pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão em julho de 2012, que salienta que 
«a fusão de agências deverá ser contemplada sempre que as respetivas tarefas se 
sobreponham, quando são possíveis sinergias ou quando as agências seriam mais eficientes se 
estivessem integradas numa estrutura maior». Apesar de as tarefas essenciais de ambas as 
agências não se encontrarem diretamente sobrepostas, existem argumentos sólidos a favor da 
fusão. A combinação das competências operacionais da Europol com os conhecimentos 
especializados em formação e ensino da CEPOL permitirá criar sinergias e efeitos positivos 
diretos e indiretos numa estrutura comum. Tendo em conta que a CEPOL tem 43 funcionários 
e um orçamento de 8,4 milhões de euros, é por demais evidente que será possível obter uma 
melhoria em termos de eficácia, se esta for inserida numa estrutura maior como a EUROPOL, 
com 592 funcionários e um orçamento de 82,5 milhões de euros, em particular, em relação a 
tarefas puramente administrativas. Isto permitirá, assim, libertar recursos para as principais 
tarefas operacionais.

As Agências têm de cumprir regulamentos específicos, nomeadamente o regulamento 
financeiro da UE e as respetivas normas de execução, o regulamento financeiro-quadro 
aplicável às agências descentralizadas, bem como o Estatuto dos funcionários da UE. As 
agências especialmente pequenas demonstram alguma dificuldade em cumprir estes 
regulamentos, enfrentando também o problema de um número desproporcionadamente 
elevado de funções administrativas, em comparação com o número de cargos que lidam com 
as verdadeiras tarefas da agência, tal como definidas no seu mandato.

Assim, a relatora apoia a fusão da Europol e da CEPOL, tendo também em conta a difícil 
situação orçamental nos próximos anos. Contudo, tem consciência das preocupações 
manifestadas em relação ao papel a longo prazo da formação na nova estrutura da Europol. 
Consequentemente, sugere-se a criação de rubricas orçamentais específicas para a cooperação 
policial e para a formação, permitindo, desta forma, que a autoridade orçamental decida qual 
o montante total dedicado à formação, no âmbito das despesas operacionais.

Caso o processo legislativo não resulte numa fusão da Europol e da CEPOL, a relatora apoia, 
no entanto, a transferência da CEPOL para a sede da Europol, em Haia, tendo em conta o 
encerramento das instalações de Bramshill, já anunciado pelo Governo do Reino Unido. 
Como a aplicação do programa europeu de formação policial pela CEPOL exigirá recursos 
adicionais, o facto de ambas as agências se encontrarem nas mesmas instalações poderá 
resultar em algumas poupanças e criaria, certamente, efeitos positivos através do aumento dos 
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contactos estabelecidos entre os funcionários em formação e os operacionais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Sublinha que o ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira1 se 
deverá aplicar ao alargamento do 
mandato da Europol; realça que qualquer 
decisão da autoridade legislativa em favor 
desse alargamento é adotada sem prejuízo 
das decisões da autoridade orçamental no 
contexto do processo orçamental anual;
________________
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Solicita à Comissão que apresente 
uma ficha financeira que tenha 
plenamente em conta os resultados do 
acordo legislativo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a cobertura 
dos requisitos orçamentais e de pessoal da 
Europol e, possivelmente, dos serviços da 
Comissão;
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Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-C. Recorda ao Estado de acolhimento a 
Declaração Conjunta do Parlamento 
Europeu, do Conselho da UE e da 
Comissão Europeia sobre as agências 
descentralizadas, e o seu anexo, assinados 
em 19 de julho de 2012, em particular os 
n.ºs 8 e 9 da Declaração Conjunta;

Alteração 4

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-D (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-D. Salienta que, para permitir que a 
autoridade orçamental determine 
separadamente as dotações financeiras da 
cooperação policial e da formação 
policial, devem ser criadas rubricas 
orçamentais específicas para as duas 
tarefas, seja qual for o resultado do 
acordo legislativo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho;

Alteração 5

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-E (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-E. Solicita à Comissão que inscreva na 
sua ficha financeira as novas tarefas da 
Europol, em particular no que se refere 
ao Centro Europeu da Cibercriminalidade 
(EC3), em consonância com o ponto 42 
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da Declaração Conjunta do Parlamento 
Europeu, do Conselho da UE e da 
Comissão Europeia sobre as agências
descentralizadas1, de 19 de julho de 2012;
_____________
1

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

Alteração 6

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-F (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-F. Salienta que os custos de instalação 
não devem ultrapassar as poupanças que 
se esperam obter de uma potencial fusão;

Justificação

Por referência ao estudo sobre a alteração da Decisão 2005/681/JAI do Conselho que cria a 
Academia Europeia de Polícia (CEPOL), de 24 de abril de 2012 (p. 116).

Alteração 7

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-G (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-G. Salienta que a partilha dos serviços 
administrativos das agências pode ser 
uma solução vantajosa para a realização 
de poupanças; sublinha, contudo, que as 
tarefas essenciais das agências, tais como 
a formação e as tarefas operacionais, não 
devem ser afetadas por esta partilha;
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Para permitir que a autoridade 
orçamental determine separadamente as 
dotações financeiras da cooperação 
policial e da formação policial, devem ser 
criadas rubricas orçamentais específicas 
para as duas tarefas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As despesas da Europol incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas
administrativas e de infraestruturas, bem 
como os custos de funcionamento.

5. As despesas da Europol incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas e de infraestruturas, bem 
como os custos de funcionamento. As 
despesas operacionais ligadas às 
atividades relacionadas com o programa 
de formação policial previsto no presente 
regulamento são tratadas separadamente 
e são objeto de relatórios orçamentais 
distintos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita a cada um dos três 
exercícios orçamentais seguintes à entrada 
em vigor do presente regulamento, são 
reservados pelo menos 8 milhões de EUR 
das despesas operacionais para a formação, 
tal como descrito no capítulo III.

1. No que respeita a cada um dos três 
exercícios orçamentais seguintes à entrada 
em vigor do presente regulamento, são 
reservados pelo menos 8 milhões de EUR 
das despesas operacionais para a formação,
tal como descrito no capítulo III, e nos 
termos do disposto no artigo 59.º, n.º 5.
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