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Изменение  1  

Проект на регламент  

Съображение 2 

Проект на група от държави членки Изменение 

(2) С писма от 12 декември 2012 г. и 8 

февруари 2013 г. Обединеното кралство 

уведоми ЕПК, че повече не желае 

седалището му да бъде на негова 

територия. Освен ЕПК в Брамсхил се 

намират и помещения за обучение на 

националната полиция към 

Националната агенция за подобряване 

на полицейските дейности, която 

Обединеното кралство реши да замени с 

нов полицейски колеж, предвиден да се 

помещава другаде. По тази причина 

Обединеното кралство реши да затвори 

помещенията за обучение на 

националната полиция в Брамсхил и да 

ги продаде с аргумента, че свързаните с 

тях разходи са високи и не се е появил 

алтернативен стопански модел за 

управлението им. 

(2) Въпреки правните задължения на 

Обединеното кралство, произтичащи 

от Решение 2005/681/ПВР на Съвета, 

и задълженията му съгласно 

споразумението относно седалището, 

сключено между правителството на 

Обединеното кралство и ЕПК на 30 

декември 2004 г., с писма от 12 

декември 2012 г. и 8 февруари 2013 г. 

Обединеното кралство уведоми ЕПК за 

едностранното си решение, съгласно 

което то повече не желае седалището 

на ЕПК да бъде на негова територия. 

Освен ЕПК в Брамсхил се намират и 

помещения за обучение на 

националната полиция към 

Националната агенция за подобряване 

на полицейските дейности, която 

Обединеното кралство реши да замени с 

нов полицейски колеж, предвиден да се 

помещава другаде. По тази причина 

Обединеното кралство реши да затвори 

помещенията за обучение на 

националната полиция в Брамсхил и да 

ги продаде с аргумента, че свързаните с 

тях разходи са високи и не се е появил 

алтернативен стопански модел за 

управлението им. Предвидените в 

Договора задължения за лоялно 

сътрудничество, и по-специално 

задълженията на държавите членки, 

произтичащи от член 4 от ДЕС „да 

вземат всички мерки, необходими за 

гарантиране на изпълнението на 

задълженията, произтичащи от 

актовете на институциите на 

Съюза“, изискват от 

правителството на Обединеното 

кралство да гарантира 

безпроблемното преместване на ЕПК 

на новото му място, без да се излага 

на риск редовният бюджет на ЕПК. 
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Обосновка 

Важно е да се подчертае, че Обединеното кралство има правно задължение да приеме 

ЕПК на своя територия. Обединеното кралство желае да продаде помещенията на 

настоящото седалище и намерението на страната седалището да не се намира повече 

на нейна територия трябва да се зачита. Въпреки това подобно едностранно решение 

следва най-малкото да има последствия по отношение на осигуряването на 

безпроблемното преместване на новото място както от гледна точка на времето, 

така и от гледна точка на оказването на съдействие и помощ. 

 

Изменение  2 

Проект на регламент 

Съображение 3 

 

 

Проект на група от държави членки Изменение 

(3) Предвид това на 8 октомври 2013 г. 

представителите на 

правителствата на държавите 

членки постигнаха взаимно 

споразумение за определяне на ново 

седалище на ЕПК, според което след 

преместването му от Брамсхил ЕПК ще 

се помещава в Будапеща. Това 

споразумение следва да бъде включено 

в Решение 2005/681/ПВР на Съвета. 

(3) Предвид това положение и предвид 

основната необходимост да се запази 

пълната независимост на ЕПК следва 

да се предвидят договорености, 

съгласно които след преместването си 

от Брамсхил ЕПК ще се помещава в 

Будапеща. Тези договорености следва 

да бъдат включени в 

Решение 2005/681/ПВР на Съвета. 

Обосновка 

Решението за преместването на ЕПК трябва да бъде взето по силата на процедурата 

за съвместно вземане на решение, съгласно която Парламентът и Съветът са 

равноправни съзаконодатели. Политическото решение, прието от Съвета на 8 

октомври за неговите предпочитания във връзка с новото седалище на ЕПК, няма 

задължителна сила по отношение на Парламента и поради това не следва да се посочва 

в окончателния текст, договорен между двете институции. 

 

 

Изменение  3 

Проект на регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Проект на група от държави членки Изменение 

 (3a) Преди ЕПК да започне да 

функционира на новото място, следва 
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да бъде сключено споразумение 

относно седалището въз основа на 

набор от разпоредби, съставен от 

Комисията. 

 

 

Изменение  4 

Проект на регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 

Решение 2005/681/ПВР на Съвета 

Член 4 

 

 

Проект на група от държави членки Изменение 

Седалището на ЕПК е в Будапеща, 

Унгария. 

Седалището на ЕПК временно е в 

Будапеща, Унгария. 

 

Изменение  5 

Проект на регламент 

Член 1а (нов) 

 

 

Проект на група от държави членки Изменение 

 Член 1а 

 Не по-късно от 18 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент Комисията извършва 

оценка на ефективността на 

Решение 2005/681/ПВР с оглед на 

разпоредбите на Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, които предвиждат уредбата на 

ЕПК, както и новите задачи, 

предвидени за ЕПК в съобщението на 

Комисията от 27 март 2013 г., 

озаглавено „Създаване на Европейска 

схема за обучение в областта на 

правоприлагането“, и ако е 

целесъобразно, представя 

законодателни предложения за 

изменение на Решение 2005/681/ПВР, 

като в същото време осигурява 

пълната независимост на ЕПК. 
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Обосновка 

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. 

But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty 

entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as 

Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency 

cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly 

proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is 

highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the 

condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly  

Изменение  6 

Проект на регламент 

Член 2а (нов) 

 

 

Проект на група от държави членки Изменение 

 Член 2а 

 Преглед 

 Най–късно до 2019 г. Комисията 

преразглежда настоящия регламент, 

включително като провежда обстоен 

анализ на разходите и ползите и 

оценка на въздействието на всички 

възможни варианти, и ако е 

целесъобразно, внася законодателни 

предложения за неговото изменение, 

като зачита изцяло основната 

необходимост да се запази пълната 

независимост на ЕПК. 

 

 

 

 


