
PA\1003166BG.doc PE514.840v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

2013/0091(COD)

16.9.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и 
обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на 
решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Докладчик по становище: Инес Аяла Сендер



PE514.840v03-00 2/38 PA\1003166BG.doc

BG

PA_Legam



PA\1003166BG.doc 3/38 PE514.840v03-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за отмяна на решения
№ 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

относно Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна 
на Решение № 2009/371/ПВР

Or. en

Обосновка

Сливането на Европол и CEPOL повдига редица въпроси във връзка с последиците по 
отношение на изпълнението на основните задачи на двете агенции. Докладчикът 
подкрепя техническата помощ между двете агенции, но не и сливането на Европол и 
CEPOL.

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 88 и член 87, 
параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 88 от него,

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският полицейски колеж 
(CEPOL) бе създаден с Решение 
2005/681/ПВР, за да подпомага 
сътрудничеството между националните 
полицейски органи чрез организиране и 
координиране на дейностите по 
обучение на полицията с европейско 
измерение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В „Стокхолмската програма —
отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите“ се предвижда 
Европол да се развива и да се превърне 
в „център на обмена на информация 
между правоприлагащите органи в 
държавите членки, доставчик на услуги 
и платформа на правоприлагащите 
служби“. Според една оценка на 
работата на Европол е необходимо по-
нататъшно подобряване на оперативната 
му ефективност, за да се постигне тази 
цел. В Стокхолмската програма също 
така се поставя за цел създаването на 

(4) В „Стокхолмската програма —
отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите“ се предвижда 
Европол да се развива и да се превърне 
в „център на обмена на информация 
между правоприлагащите органи в 
държавите членки, доставчик на услуги 
и платформа на правоприлагащите 
служби“. Според една оценка на 
работата на Европол е необходимо по-
нататъшно подобряване на оперативната 
му ефективност, за да се постигне тази 
цел.
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истинска европейска култура в 
областта на правоприлагането чрез 
създаването на европейски схеми за 
обучение и програми за обмен, 
насочени към всички специалисти в 
съответните области на 
правоприлагането на национално 
равнище и на равнище ЕС.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Широкомащабните престъпни и 
терористични мрежи представляват 
значителна заплаха за вътрешната 
сигурност на Съюза и за безопасността 
и поминъка на гражданите му. 
Наличните оценки на заплахите 
разкриват, че престъпните групи 
разнообразяват все повече и повече 
дейността си, която все повече и повече 
пресича границите. Ето защо 
националните правоприлагащи органи 
трябва да си сътрудничат все по-тясно с 
колегите си в другите държави членки. 
В този контекст е необходимо на 
Европол да се предостави това, което е 
необходимо на службата, за да подкрепя 
повече държавите членки за 
предотвратяване, анализиране и 
разследване на престъпленията в целия 
Съюз. Това бе потвърдено и в оценките
на решения 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР.

(5) Широкомащабните престъпни и 
терористични мрежи представляват 
значителна заплаха за вътрешната 
сигурност на Съюза и за безопасността 
и поминъка на гражданите му. 
Наличните оценки на заплахите 
разкриват, че престъпните групи 
разнообразяват все повече и повече 
дейността си, която все повече и повече 
пресича границите. Ето защо 
националните правоприлагащи органи 
трябва да си сътрудничат все по-тясно с 
колегите си в другите държави членки. 
В този контекст е необходимо на 
Европол да се предостави това, което е 
необходимо на службата, за да подкрепя 
повече държавите членки за 
предотвратяване, анализиране и 
разследване на престъпленията в целия 
Съюз. Това беше потвърдено и в 
оценката на Решение 2009/371/ПВР.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 а) като има предвид, че общият 
подход предвижда както 
възможността за закриване на 
агенции, така и възможността за 
сливането им; като има предвид, че 
сливането на агенции следва да се 
обмисля, когато има припокриване на 
съответните им задачи, когато може 
да се мисли за постигане на полезно 
взаимодействие или когато 
агенциите ще бъдат по-ефективни, 
ако бъдат включени в по-голяма 
структура;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 б) като има предвид, че в случая на 
Европол и CEPOL сливането повдига 
сериозни въпроси дали Договорът 
осигурява правното основание, което 
е необходимо на Европол за 
изпълнението на задачи, свързани с 
обучение; дали разпределеният за 
обучение бюджет ще изисква 
създаването на специализирани 
отделни бюджетни редове за двете 
задачи — правоприлагане и обучение; 
дали съществува сериозна опасност 
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сливането да засегне основните 
задачи на двете агенции; като има 
предвид, че очакваните икономии в 
резултат на евентуалното сливане не 
включват нито допълнителните 
средства, необходими на Европол за 
изпълнението на новите задачи, нито 
цената на понижаването на 
производителността на двете 
агенции;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 в) като има предвид, че запазването 
на Европол и CEPOL като две 
отделни агенции изглежда разумно, но 
в такъв случай би следвало да се 
установи взаимодействие между тях 
в области като:
а. техническа помощ за изготвянето 
на годишния бюджет, програмния 
документ, съдържащ годишната и 
многогодишната програма, и плана за 
управление;
б. техническа помощ за набирането 
на персонал и управление на 
професионалното развитие;
в. услуги, свързани със сигурността;
г. услуги в областта на 
информационните технологии;
д. финансово управление, счетоводни 
и одиторски услуги;
е. всякакви други услуги от общ 
интерес.
Областите на взаимодействие биха 
могли да бъдат определени в 



PE514.840v03-00 8/38 PA\1003166BG.doc

BG

споразумение или включени в 
дейността на Европейската мрежа 
на агенциите.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Като се имат предвид връзките 
между задачите на Европол и CEPOL, 
обединяването и оптимизирането на 
функциите на двете агенции биха 
подобрили ефективността на 
оперативните дейности, 
полезността на обучението и 
ефективността на полицейското 
сътрудничество в Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно решения
2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва 
да бъдат отменени и заменени с 
настоящия регламент, който се основава 
на поуките от прилагането на двете 
решения. Европол, създаден с 
настоящия регламент, следва да замени 
и да изпълнява функциите на Европол и 
CEPOL, създадени с двете отменящи 
се решения.

(7) Следователно Решение
2009/371/ПВР следва да бъде отменено
и заменено с настоящия регламент, 
който се основава на поуките от 
прилагането на решението. Европол, 
създаден с настоящия регламент, следва 
да замени и да изпълнява функциите на 
Европол, създадени с отменящото се 
решение.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европол следва да гарантира по-
качествено, съгласувано и 
последователно обучение за 
служителите на правоприлагащите 
органи от всички рангове при ясна 
рамка, съответстваща на 
установените нужди от обучение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира ефективно 
сътрудничество между Европол и 
държавите членки, във всяка държава 
членка следва да се създаде национално 
звено. Звеното следва да бъде основната 
връзка между националните 
правоприлагащи органи, институтите 
за обучение и Европол. За да се осигури 
непрекъснат и ефективен обмен на 
информация между Европол и 
националните звена и за да се улесни 
тяхното сътрудничество, всяко 
национално звено следва да 
командирова в Европол най-малко един 

(12) За да се гарантира ефективно 
сътрудничество между Европол и 
държавите членки, във всяка държава 
членка следва да се създаде национално 
звено. Звеното следва да бъде основната 
връзка между националните 
правоприлагащи органи и Европол. За 
да се осигури непрекъснат и ефективен 
обмен на информация между Европол и 
националните звена и за да се улесни 
тяхното сътрудничество, всяко 
национално звено следва да 
командирова в Европол най-малко един 
служител за връзка.
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служител за връзка.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира, че обучението 
в Съюза в областта на 
правоприлагането е 
висококачествено, съгласувано и 
последователно, Европол следва да 
действа в съответствие с 
политиката на Съюза за обучение в 
областта на правоприлагането. 
Обучението на равнището на Съюза 
следва да бъде достъпно за 
служителите на правоприлагащите 
органи от всички рангове. Европол 
следва да гарантира, че обучението се 
оценява и че заключенията от 
оценките на нуждите от обучение се 
вземат предвид при планирането с 
цел намаляване на дублирането. 
Европол следва да насърчава 
признаването в държавите членки на 
обучението, предоставяно на 
равнището на Съюза.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията и държавите членки 
следва да бъдат представени в 
управителния съвет на Европол, за да 
осъществяват ефективен контрол върху 
работата на Европол. За да се отрази 
двойният мандат на новата агенция 
— оперативна подкрепа и обучение в 
областта на правоприлагането, —
пълноправните членове на 
управителния съвет следва да се 
назначават въз основа на познанията 
си за сътрудничеството в областта 
на правоприлагането, а 
заместниците следва да се 
назначават въз основа на познанията 
си за обучението на служители на 
правоприлагащите органи. 
Заместниците следва да изпълняват 
ролята на пълноправни членове в 
отсъствието на пълноправния член и 
при всички случаи, когато се обсъжда 
обучението или се взема свързано с 
него решение. Управителният съвет 
следва да бъде съветван от научен 
комитет по техническите въпроси, 
свързани с обучението.

(16) Комисията и държавите членки 
следва да бъдат представени в 
управителния съвет на Европол, за да 
осъществяват ефективен контрол върху 
работата на Европол.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) На управителния съвет следва да 
бъдат предоставени необходимите 
правомощия, и по-специално да изготвя 
бюджета, да проверява изпълнението 
му, да приема подходящи финансови 
правила и документи за планиране, да 
установява прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
изпълнителния директор на Европол и 
да приема годишния доклад за 
дейността. Той трябва да упражнява 
правомощията на орган по 
назначаването по отношение на 
персонала на агенцията, включително 
изпълнителния директор. За да се 
оптимизира процесът на вземане на 
решения, както и да се засили 
надзорът на административното и 
бюджетното управление, 
управителният съвет следва също 
така да има право да създаде 
изпълнителен съвет.

(17) На управителния съвет следва да 
бъдат предоставени необходимите 
правомощия, и по-специално да изготвя 
бюджета, да проверява изпълнението 
му, да приема подходящи финансови 
правила и документи за планиране, да 
приема мерки в защита на 
финансовите интереси на Съюза и за 
борба с измамите, както и правила за 
предотвратяването и управлението 
на конфликти на интереси, да 
установява прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
изпълнителния директор на Европол и 
да приема годишния доклад за 
дейността. Той трябва да упражнява 
правомощията на орган по 
назначаването по отношение на 
персонала на агенцията, включително 
изпълнителния директор.

Or. en

Обосновка

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от 
управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се засили оперативното 
сътрудничество между агенциите и 
особено да се установят връзки между 

(23) За да се засили оперативното 
сътрудничество между агенциите и 
особено да се установят връзки между 
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вече притежаваните от различните 
агенции данни, Европол следва да 
предостави възможност на Евроюст и 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) да разполагат с 
достъп до данните, с които разполага 
Европол, и да могат да извършват
търсене в тези данни.

вече притежаваните от различните 
агенции данни, Европол следва да 
предостави възможност на Евроюст да 
разполага с достъп до данните, с които 
разполага Европол, и да може да 
извършва търсене в тези данни.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Европол следва да поддържа 
отношения на сътрудничество с други 
органи на Съюза, с правоприлагащи 
органи и с институти за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол.

(24) Европол следва да поддържа 
отношения на сътрудничество с други 
органи на Съюза, с правоприлагащи 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Създадената с настоящия регламент 
агенция ,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и на Европейския 
полицейски колеж (CEPOL), създаден 
с Решение 2005/681/ПВР. Следователно 
Европол следва да бъде правоприемник 
на всички техни договори, включително 
трудовите договори, задълженията и 
придобитото имущество. 
Международните споразумения, 
сключени от Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, и CEPOL, 
създаден с Решение 2005/681/ПВР, 
следва да останат в сила, с изключение 
на сключеното от CEPOL 
споразумение за седалището.

(57) Създадената с настоящия регламент 
агенция ,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР. Следователно Европол 
следва да бъде правоприемник на 
всички техни договори, включително 
трудовите договори, задълженията и 
придобитото имущество. 
Международните споразумения, 
сключени от Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, следва да 
останат в сила.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се даде на Европол 
възможност да продължи да изпълнява 
по най-добрия възможен начин задачите 
на Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и задачите на CEPOL, 
създаден с Решение 2005/681/ПВР,
следва да се определят преходни мерки, 
по-специално по отношение на 
управителния съвет, на изпълнителния 

(58) За да се даде на Европол 
възможност да продължи да изпълнява 
по най-добрия възможен начин задачите 
на Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, следва да се определят 
преходни мерки, по-специално по 
отношение на управителния съвет и на 
изпълнителния директор.
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директор и на заделянето на част от 
бюджета на Европол за обучение за 
срок от три години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
образувание, което отговаря за 
сътрудничеството и обучението в 
областта на правоприлагането на 
равнището на Съюза, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно 
поради мащаба и последиците от 
действието може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(59) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
образувание, което отговаря за 
сътрудничеството в областта на 
правоприлагането на равнището на 
Съюза, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно поради мащаба и 
последиците от действието може да 
бъде по-добре постигната на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Създаване на Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество и 
обучение в областта на 
правоприлагането

Създаване на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество и обучение в областта 
на правоприлагането (Европол), която 
има за цел подобряване на взаимното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в 
Европейския съюз, укрепване и 
подпомагане на техните действия и 
въвеждане на последователна 
европейска политика за обучение.

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество и обучение в областта 
на правоприлагането (Европол), която 
има за цел подобряване на взаимното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в 
Европейския съюз, укрепване и 
подпомагане на техните действия.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Създадената с настоящия регламент 
агенция ,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и на Европейския 
полицейски колеж (CEPOL), създаден 
с Решение 2005/681/ПВР.

2. Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол подпомага, разработва, 
провежда и координира дейности за 
обучение на служителите на 
правоприлагащите органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага, разработва, провежда, 
координира и способства 
провеждането на обучение за 
служителите на правоприлагащите 
органи в сътрудничество с мрежата 
от институти за обучение в 
държавите членки, както е посочено 
в глава III;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) предоставя на органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от 
Договора, и на Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF)
разузнавателни данни за престъпността 
и аналитична подкрепа в областите, 
попадащи в обхвата на тяхната 
компетентност;

й) предоставя на органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от 
Договора, разузнавателни данни за 
престъпността и аналитична подкрепа в 
областите, попадащи в обхвата на 
тяхната компетентност;

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка създава или 
определя национално звено, което е 
органът за връзка между Европол и 
компетентните органи на държавите 
членки, както и за връзка с 
институтите за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи. Във всяка държава членка се 
определя служител за ръководител на 
националното звено.

2. Всяка държава членка създава или 
определя национално звено, което е 
органът за връзка между Европол и 
компетентните органи на държавите 
членки. Във всяка държава членка се 
определя служител за ръководител на 
националното звено.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 28
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряват ефективност на 
комуникацията и сътрудничеството 
между всички съответни компетентни 
органи на държавите членки и 
институтите за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи в държавите членки, от една 
страна, и Европол, от друга страна;

б) осигуряват ефективност на 
комуникацията и сътрудничеството 
между всички съответни компетентни 
органи на държавите членки и Европол;

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 29
Предложение за регламент
Глава 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С 
ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА 
ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

заличава се

 Член 9
Школа към Европол
1. Един отдел в рамките на Европол, 
наречен ,,Школа към Европол“, 
създаден с настоящия регламент, 
подпомага, разработва, провежда и 
координира обучението на служители 
на правоприлагащите органи, по-
специално в областта на борбата с 
тежката престъпност, засягаща две 
или повече държави членки, борбата с 
тероризма, управлението на спортни 
и други мероприятия, създаващи 
голям риск за обществения ред, в 
областта на стратегическото 
планиране и командването на 
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невоенни мисии на Съюза, както и в 
сферата на лидерските и езиковите 
умения на служителите на 
правоприлагащите органи, по-
конкретно с цел:
a) да се повишат осведомеността и 
знанията за:
i) международните инструменти и 
инструментите на Съюза относно 
сътрудничеството в областта на 
правоприлагането;
ii) органите на Съюза, и по-конкретно 
за Европол, Евроюст и Frontex, за 
тяхната работа и роля;
iii) съдебните аспекти на 
сътрудничеството в областта на 
правоприлагането и практическите 
знания за достъпа до 
информационните канали;
б) да се насърчава развитието на 
регионалното и двустранното 
сътрудничество между държавите 
членки, от една страна, и между 
държавите членки и трети държави, 
от друга страна;
в) да се засегнат специфични 
тематични области на престъпната 
дейност или на работата на 
полицията, в които обучението на 
ниво ЕС може да осигури добавена 
стойност;
г) да се разработят специални общи 
учебни програми за служителите на 
правоприлагащите органи, по които 
да бъдат обучавани за участие в 
граждански мисии на Съюза;
д) да се подпомагат държавите 
членки в провежданите в трети 
държави на двустранни дейности, 
които имат за цел изграждането на 
капацитет в областта на 
правоприлагането;
е) да бъдат обучени обучаващите 
лица и да се съдейства за 
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подобряването на учебните практики 
и за обмена на добрите учебни 
практики.
2. Школата към Европол разработва 
и редовно актуализира учебните 
средства и методиките за учене и ги 
прилага от гледна точка на ученето 
през целия живот, с цел да се 
усъвършенстват уменията на 
служителите на правоприлагащите 
органи. Школата към Европол прави 
оценка на резултатите от тези 
действия с оглед на подобряване на 
качеството, съгласуваността и 
ефективността на действията в 
бъдеще.
 Член 10
Задачи на Школата към Европол
1. Школата към Европол изработва 
многогодишни стратегически анализи 
на нуждите от обучение и 
многогодишни учебни програми.
2. Школата към Европол разработва 
и реализира дейности за обучение и 
учебни продукти, които могат да 
включват:
a) курсове, семинари, конференции, уеб 
базирано и електронно обучение;
б) общи учебни програми, които 
повишават осведомеността, 
запълват пропуските и/или 
способстват за възприемането на 
общ подход към проявите на 
трансграничната престъпност;
в) модули за обучение с постепенно 
нарастваща сложност, които са 
съобразени със степента на 
сложност на уменията, необходими 
за съответните целеви групи, и които 
са насочени към определен географски 
регион, конкретна тематична област 
на престъпната дейност или 
специфичен набор от професионални 
умения;
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г) програми за обмен и командироване 
на служители на правоприлагащите 
органи в контекста на подход на 
обучение, базиран на оперативната 
работа.
3. С цел да осигури съгласувана 
европейска политика за обучение с 
оглед на подпомагането на 
граждански мисии и изграждането на 
капацитет в трети държави, 
Школата към Европол:
a) оценява въздействието на 
съществуващите политики и 
инициативи за обучение в областта 
на правоприлагането, които са 
свързани със Съюза;
б) разработва и провежда обучение за 
подготовка на служителите на 
правоприлагащите органи на 
държавите членки за участие в 
граждански мисии, включително с цел 
придобиване на съответните езикови 
умения;
в) разработва и провежда обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи от трети държави, и по-
специално от страните, които са 
кандидатки за присъединяване към 
Съюза;
г) управлява средствата на Съюза за 
външна помощ, специално 
предназначени за подпомагане на 
трети държави в изграждането на 
капацитет в съответните области 
на политиката, в съответствие с 
установените приоритети на Съюза.
4. Школата към Европол насърчава 
взаимното признаване на обучението 
в различните държави членки в 
областта на правоприлагането и 
свързаните с това действащи 
европейски стандарти за качество.
 Член 11
Научни изследвания от практическо 
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значение за обучението
1. Школата към Европол допринася за 
разработването на научни 
изследвания, които са от 
практическо значение за дейностите 
по обучението, включени в 
настоящата глава.
2. Школата към Европол подкрепя и 
изгражда партньорство с органите на 
Съюза и с държавни и частни 
академични институции и насърчава 
създаването на по-стабилни 
партньорства между 
университетите и институтите за 
обучение на служители на 
правоприлагащите органи в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Научен комитет по обучението 
съгласно член 20;

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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д) ако е уместно, изпълнителен съвет 
съгласно членове 21 и 22.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от 
управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) приема правила за предотвратяването 
и управлението на конфликти на 
интереси, които да прилага по 
отношение на своите членове и на 
членовете на Научния комитет по 
обучението;

з) приема правила за предотвратяването 
и управлението на конфликти на 
интереси, които да прилага по 
отношение на своите членове;

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) назначава членовете на Научния 
комитет по обучението;

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 34
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) осигурява подходящи последващи 
действия във връзка с констатациите и 
препоръките, направени вследствие на 
вътрешни или външни одитни доклади 
и оценки, както и вследствие на 
разследвания на Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF);

o) осигурява подходящи последващи 
действия във връзка с констатациите и 
препоръките, направени вследствие на 
вътрешни или външни одитни доклади 
на Европейската сметна палата, и 
произтичащите от разследванията
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и изпраща на 
бюджетния орган всяка информация, 
отнасяща се до резултатите от 
процедурите по оценка;

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат правомощията на 
Комисията, на управителния съвет или 
на изпълнителния съвет, 
изпълнителният директор е независим в 
изпълнението на своите задължения и 
не търси, нито приема инструкции от 
никое правителство или друг орган.

2. Без да се засягат правомощията на 
Комисията или на управителния съвет, 
изпълнителният директор е независим в 
изпълнението на своите задължения и 
не търси, нито приема инструкции от 
никое правителство или друг орган.

Or. en

Обосновка

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от 
управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за подготвянето на план за действие 
въз основа на заключенията на 
вътрешните или външните одитни 
доклади и оценки, както и на докладите 
и препоръките от разследванията на 
OLAF, а също така и за представянето 
на доклади за напредъка два пъти 
годишно пред Комисията и редовно 
пред управителния съвет;

е) за подготвянето на план за действие 
във връзка със заключенията на 
вътрешните или външните одитни 
доклади и оценки, както и на докладите 
и препоръките на OLAF, а също така и 
за представянето на доклади за 
напредъка два пъти годишно пред 
Комисията и редовно пред 
управителния съвет;

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за изготвянето на стратегия на 
Европол за борба с измамите и 
представянето й пред управителния 
съвет за одобрение;

з) за изготвянето на стратегия на 
Европол за борба с измамите и
стратегия за предотвратяване и 
управление на конфликтите на 
интереси и представянето й пред 
управителния съвет за одобрение;

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 39
Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид дублирането на задачите, изпълнявани от изпълнителния съвет и от 
управителния съвет, докладчикът счита, че няма нужда от изпълнителен съвет.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Достъп на Евроюст и OLAF до 
информацията на Европол

Достъп на Евроюст до информацията на 
Европол

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст и 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), в рамките на 
съответния им мандат, възможност за 
достъп до цялата информация, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, букви а) и б), и възможност 

1. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст, в 
рамките на съответния му мандат, 
възможност за достъп до цялата 
информация, предоставена за целите на 
член 24, параграф 1, букви а) и б), и 
възможност да извършват търсене в нея, 
без да се засяга правото на държавите 
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да извършват търсене в нея, без да се 
засяга правото на държавите членки, 
органите на Съюза, третите държави и 
международните организации да 
посочват ограничения за достъпа и 
ползването на тези данни. Когато при 
търсене от страна на Евроюст или 
OLAF се установи наличието на 
съвпадение с информацията, 
обработвана от Европол, Европол се 
уведомява за това.

членки, органите на Съюза, третите 
държави и международните 
организации да посочват ограничения за 
достъпа и ползването на тези данни. 
Когато при търсене от страна на 
Евроюст се установи наличието на 
съвпадение с информацията, 
обработвана от Европол, Европол се 
уведомява за това.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст и 
на OLAF, в рамките на съответния им
мандат, възможност за непряк достъп, 
въз основа на наличието на попадение 
или липсата на попадение (,,hit/no hit 
system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите държави членки, 
органи на Съюза, трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, органа 
на Съюза, третата държава или 
международната организация, който или 

2. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст, в 
рамките на съответния му мандат, 
възможност за непряк достъп, въз 
основа на наличието на попадение или 
липсата на попадение (,,hit/no hit 
system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите държави членки, 
органи на Съюза, трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, органа 
на Съюза, третата държава или 
международната организация, който или 
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която е предоставил(а) информацията на 
Европол.

която е предоставил(а) информацията на 
Европол.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Търсенията в информацията съгласно 
параграфи 1 и 2 се извършват само с цел 
да се определи дали информацията, с 
която разполага съответно Евроюст 
или OLAF, съответства на 
информацията, която се обработва в 
Европол.

3. Търсенията в информацията съгласно 
параграфи 1 и 2 се извършват само с цел 
да се определи дали информацията, с 
която разполага Евроюст, съответства 
на информацията, която се обработва в 
Европол.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европол допуска да се извършват 
търсения съгласно параграфи 1 и 2 само 
след като получи от Евроюст 
информация за националните членове, 
заместниците и помощниците, както и 
за членовете на персонала на Евроюст, 
които са определени като 

4. Европол допуска да се извършват 
търсения съгласно параграфи 1 и 2 само 
след като получи от Евроюст 
информация за националните членове, 
заместниците и помощниците, както и 
за членовете на персонала на Евроюст, 
които са определени като 
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оправомощени да извършват такива 
търсения, както и информация от 
OLAF за членовете на персонала, 
които са определени като 
оправомощени да извършват такива 
търсения.

оправомощени да извършват такива 
търсения.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако при извършване на дейностите на 
Европол по обработка на информация, 
отнасяща се до конкретно разследване, 
Европол или някоя държава членка 
установи необходимост от координация, 
сътрудничество или помощ в 
съответствие с мандата на Евроюст или 
OLAF, Европол ги уведомява за това и 
започва процедурата за обмен на 
информация в съответствие с решението 
на държавата членка, предоставяща 
информацията. В такива случаи 
Евроюст или OLAF се консултира с 
Европол.

5. Ако при извършване на дейностите на 
Европол по обработка на информация, 
отнасяща се до конкретно разследване, 
Европол или някоя държава членка 
установи необходимост от координация, 
сътрудничество или помощ в 
съответствие с мандата на Евроюст, 
Европол ги уведомява за това и започва 
процедурата за обмен на информация в 
съответствие с решението на държавата 
членка, предоставяща информацията. В 
такива случаи Евроюст се консултира с 
Европол.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 46



PA\1003166BG.doc 31/38 PE514.840v03-00

BG

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Евроюст, в това число колегиалният 
орган, националните членове, 
заместниците, помощниците и 
членовете на персонала на Евроюст, 
както и OLAF, съблюдават всички 
ограничения за достъп или ползване, 
при общи или специални условия, 
посочени от държавите членки, 
органите на Съюза, третите държави и 
международните организации в 
съответствие с член 25, параграф 2.

6. Евроюст, в това число колегиалният 
орган, националните членове, 
заместниците, помощниците и 
членовете на персонала на Евроюст, 
съблюдават всички ограничения за 
достъп или ползване, при общи или 
специални условия, посочени от 
държавите членки, органите на Съюза, 
третите държави и международните 
организации в съответствие с член 25, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) и член 85, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз засягат специалната връзка между Европол и Евроюст. Същото 
не може да се отнася за OLAF.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото е необходимо, за да 
изпълнява задачите си, Европол може да 
установява и поддържа отношения на 
сътрудничество с органите на Съюза 
съгласно целите на тези органи, с 
правоприлагащите органи на трети 
държави, с институтите за обучение 
на служители на правоприлагащите 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти.

1. Доколкото е необходимо, за да 
изпълнява задачите си, Европол може да 
установява и поддържа отношения на 
сътрудничество с органите на Съюза 
съгласно целите на тези органи, с 
правоприлагащите органи на трети 
държави, с международни организации 
и частноправни субекти.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договореностите за работа, приети в 
съответствие с член 31, параграф 1.

б) договореностите за работа, приети в 
съответствие с член 31, параграф 1, и 
уведомления, когато изпълнителният 
директор прилага член 31, параграф 2.

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четирима заместник изпълнителни 
директори, включително един, който е 
отговорен за обучението, подпомагат 
изпълнителния директор. Заместник 
изпълнителният директор по 
обучението е отговорен за 
управлението на Школата към 
Европол и за дейностите й. 
Изпълнителният директор определя
задачите на другите заместник
изпълнителни директори.

1. Трима заместник изпълнителни
директори подпомагат изпълнителния 
директор. Задачите на заместник
изпълнителните директори се 
определят от изпълнителния 
директор.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите правила, приложими по 
отношение на Европол, се приемат от 
управителния съвет след консултация с 
Комисията. Те не могат да се отклоняват 
от [Рамковия финансов регламент], 
освен ако това не е обусловено от 
специфичните изисквания за 
функционирането на Европол и ако 
Комисията не е дала предварителното 
си съгласие.

1. Финансовите правила, приложими по 
отношение на Европол, се приемат от 
управителния съвет след консултация с 
Комисията. Те не могат да се отклоняват 
от [Рамковия финансов регламент], 
освен ако това не е обусловено от 
специфичните изисквания за 
функционирането на Европол и ако 
Комисията не е дала предварителното 
си съгласие; в случай на отклонение, 
се изпраща уведомление до 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Поради спецификата на членовете 
на мрежата от национални 
институти за обучение, които са 
единствените органи със специфични 
характеристики и техническа 
компетентност за извършване на 
съответните дейности по обучение, 
тези членове могат да получават 
безвъзмездни средства без покана за 
предложения в съответствие с 
член 190, параграф 1, буква г) от 
Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 52
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Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. Европол следва да публикува на 
своя уебсайт списък на членовете на 
своя управителен съвет, външните и 
вътрешните експерти, заедно със 
съответните декларации за интереси 
и автобиографии; протоколите от 
заседанията на управителния съвет 
следва редовно да се публикуват; 
Европол може да ограничи 
публикуването на документи, 
временно или за постоянно, ако то би 
могло да застраши изпълнението на 
задачите на Европол, като се вземат 
предвид задълженията за 
дискретност и поверителност;

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, и на 
Европейския полицейски колеж 
(CEPOL), създаден с Решение 
2005/681/ПВР, по отношение на всички 
сключени от тях договори, поети от тях 
задължения и придобито от тях 
имущество.

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, по отношение 
на всички сключени от тях договори, 
поети от тях задължения и придобито от 
тях имущество.

Or. en

Обосновка
Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.
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Изменение 54
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не засяга 
правната сила на споразуменията, 
сключени от CEPOL, създаден с 
Решение 2005/681/ПВР, преди датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 
споразумението за седалището, 
сключено на основание Решение 
2005/681/ПВР, се прекратява от 
началната дата на прилагане на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мандатът на членовете на 
управителния съвет на CEPOL, 

заличава се
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създаден на основание член 10 от 
Решение 2005/681/ПВР, се прекратява 
на [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На директора на CEPOL, назначен 
на основание член 11, параграф 1 от 
Решение 2005/681/ПВР, за оставащия 
период от мандата му се възлагат 
функциите на заместник 
изпълнителен директор на Европол по 
обучението. Останалите условия на 
договора му остават непроменени. 
Ако мандатът изтича след [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент], но преди [датата на 
прилагане на настоящия регламент], 
той автоматично се продължава до 
една година след датата на прилагане 
на настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от трите бюджетни заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент заменя и 
отменя Решение 2009/371/ПВР и 
Решение 2005/681/ПВР.

1. Настоящият регламент заменя и 
отменя Решение 2009/371/ПВР.

2. Позоваването на заменените 
решения се счита за позоваване на 
настоящия регламент.

2. Позоваването на замененото 
решение се счита за позоваване на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички законодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР и 
Решение 2005/681/ПВР се отменят, 
считано от датата на прилагане на 
настоящия регламент.

1. Всички законодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР 
се отменят, считано от датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички незаконодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с 
което се създава Европейската 
полицейска служба (Европол), и на 
Решение 2005/681/ПВР, с което се 
създава CEPOL, остават в сила след 
[датата на прилагане на настоящия 
регламент], освен ако управителният 
съвет на Европол не реши друго при 
изпълнението на настоящия регламент.

2. Всички незаконодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с 
което се създава Европейската 
полицейска служба (Европол), остават в 
сила след [датата на прилагане на 
настоящия регламент], освен ако 
управителният съвет на Европол не 
реши друго при изпълнението на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът не подкрепя сливането на Европол и CEPOL.


