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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus un nou regulament privind Europol și abrogarea deciziilor Consiliului de 
înființare a Oficiului European de Poliție (Europol) și Colegiul European de Poliție (CEPOL). 
Drept urmare, funcțiile CEPOL vor fi integrate în Europol, iar toate operațiunile vor fi 
concentrate la sediul existent al Europol de la Haga.

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii, sub noua 
sa denumire, ar cuprinde, astfel, toate sarcinile existente ale celor două agenții pentru a 
sprijini cooperarea în materie de aplicare a legislației UE, schimbul de informații și formarea.

Propunerea concordă cu abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE, adoptată 
de Parlament, Consiliu și Comisie în iulie 2012, care declara că „ar trebui să fie luată în 
considerare fuzionarea agențiilor în cazul în care sarcinile lor se suprapun, în cazul în care pot 
fi avute în vedere sinergii sau în cazul în care agențiile ar fi mai eficiente dacă ar face parte 
dintr-o structură mai mare”. Chiar dacă sarcinile principale ale ambelor agenții nu se suprapun 
în mod direct, există un argument puternic în favoarea unei fuziuni. Combinarea cunoștințelor 
operaționale ale Europol cu experiența în domeniul formării și instruirii a CEPOL va crea 
efecte colaterale și sinergii directe și indirecte în cadrul unei structuri comune. Cu 43 angajați 
și un buget de 8,4 milioane de euro pentru CEPOL este, în plus, evident că creșterea eficienței 
va fi posibilă într-o structură mai mare, cum ar fi Europol, cu 592 de angajați și un buget de 
82,5 milioane de euro, în special în ce privește sarcinile cu caracter strict administrativ. Acest 
lucru va elibera, apoi, resurse pentru principalele sarcini operaționale.

Agențiile trebuie să respecte reglementările specifice, cum ar fi Regulamentul financiar al UE, 
normele sale de aplicare, Regulamentul financiar cadru aplicabil agențiilor descentralizate, 
precum și Statutul funcționarilor UE. În special agențiile mici se confruntă cu dificultăți în 
respectarea acestor reglementări și se confruntă, de asemenea, cu problema pe care o 
reprezintă un număr disproporționat de mare de funcții administrative, comparativ cu 
posturile care se ocupă cu sarcinile reale ale agențiilor astfel cum sunt definite în mandatul 
lor.

Raportorul sprijină, prin urmare, fuziunea dintre Europol și CEPOL, având în vedere, de 
asemenea, situația bugetară dificilă din anii următori. Ea este, totuși, conștientă de 
preocupările exprimate cu privire la rolul pe termen lung al formării în cadrul noii structuri a 
Europol. Prin urmare, se propune crearea unor linii bugetare consacrate atât pentru cooperarea 
polițienească, cât și pentru formare, permițând, astfel, autorității bugetare să decidă cu privire 
la cuantumul total consacrat activităților de formare în cadrul cheltuielilor operaționale.

În cazul în care procedura legislativă nu se va finaliza cu fuziunea Europol cu CEPOL, 
raportorul sprijină, totuși, mutarea CEPOL la sediul Europol din Haga, având în vedere 
închiderea deja anunțată a site-ului de la Bramshill de către guvernul Regatului Unit. Având 
în vedere că punerea în aplicare a Programului european de formare în materie de aplicare a 
legii de către CEPOL ar necesita resurse suplimentare, faptul că ambele agenții ar fi situate în 
același loc ar putea duce, în cele din urmă, cel puțin la realizarea unor economii și ar crea cu 
siguranță efecte colaterale prin intensificarea contactelor dintre personalul operațional și cel 
afectat formării.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că, în cazul extinderii 
mandatului Europol, ar trebui să se aplice 
punctul 47 din Acordul interinstituțional 
din 17 mai 2006 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară1; subliniază că orice decizie a 
autorității legislative în favoarea unei 
astfel de extinderi nu va aduce atingere 
deciziilor autorității bugetare în cadrul 
procedurii bugetare anuale;
________________
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. solicită Comisiei să prezinte o 
declarație financiară care să țină seama 
pe deplin de rezultatul acordului legislativ 
dintre Parlamentul European și Consiliu, 
pentru a se îndeplini cerințele în materie 
de buget și personal ale Europol și, 
eventual, ale serviciilor Comisiei;
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Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1c. reamintește statului-gazdă Declarația 
comună a Parlamentului European, 
Consiliului UE și Comisiei Europene cu 
privire la agențiile descentralizate, 
precum și anexa la aceasta, semnată la 19 
iulie 2012, în special punctele 8 și 9 din 
Declarația comună;

Amendamentul 4

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1d. pentru a permite autorității bugetare 
să stabilească separat creditele pentru 
aplicarea legii și, respectiv, cele pentru 
formare, atrage atenția asupra faptului că
trebuie prevăzute linii bugetare 
consacrate ambelor sarcini, indiferent de 
rezultatul acordului legislativ dintre 
Parlamentul European și Consiliu;

Amendamentul 5

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1e. solicită Comisiei să oglindească, în 
fișa sa financiară, noile sarcini atribuite 
Europol, îndeosebi Centrul European de 
Combatere a Criminalității Informatice 
(EC3), în concordanță cu punctul 42 din 
Declarația comună a Parlamentului 
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European, a Consiliului UE și a Comisiei 
Europene privind agențiile descentralizate 
din 19 iulie 20121;
_____________
1

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

Amendamentul 6

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1f. subliniază că costurile de înființare nu 
trebuie să depășească economiile 
preconizate a fi obținute grație unei 
posibile fuziuni; 

Justificare

A se consulta Studiul privind modificarea Deciziei Consiliului 2005/681/JAI de instituire a 
CEPOL din 24 aprilie 2012 (p. 116).

Amendamentul 7

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1g. subliniază faptul că punerea în comun 
între agenții a funcțiilor administrative 
interne ar putea constitui o opțiune 
plauzibilă pentru realizarea de economii; 
subliniază, totuși, că sarcinile principale 
ale agențiilor, cum ar fi formarea sau 
sarcinile operaționale, nu ar trebui să fie 
afectate de această punere în comun;
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) pentru a permite autorității bugetare 
să stabilească separat creditele pentru 
aplicarea legii și formare există linii 
bugetare consacrate pentru ambele 
sarcini.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cheltuielile Europol includ 
remunerarea personalului, cheltuielile 
administrative și de infrastructură, precum 
și cheltuieli de funcționare.

(5) Cheltuielile Europol includ 
remunerarea personalului, cheltuielile 
administrative și de infrastructură, precum 
și cheltuieli de funcționare. Cheltuielile 
operaționale aferente activităților legate 
de Programul de formare în domeniul 
aplicării legii întreprinse în temeiul 
prezentului regulament se tratează 
separat și fac obiectul unor raportări 
bugetare separate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare dintre cele trei exerciții 
bugetare care urmează intrării în vigoare a 
prezentului regulament, cel puțin 8 
milioane EUR din cheltuielile operaționale 
ale Europol sunt rezervate pentru formare, 
astfel cum se prevede în capitolul III.

(1) Pentru fiecare dintre cele trei exerciții 
bugetare care urmează intrării în vigoare a 
prezentului regulament, cel puțin 8 
milioane de EUR din cheltuielile 
operaționale ale Europol sunt rezervate 
pentru formare, astfel cum se prevede în 
capitolul III și în concordanță cu 
prevederile articolului 59 alineatul (5).
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