
 

 

 PE533.792/ 1 

 DA 

 

 

 

 

8.4.2014 A7-0146/ 001-006 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 001-006  

af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

 

Betænkning 

Kinga Gál A7-0146/2014 

Det Europæiske Politiakademi 

 

Forslag til forordning (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 



 

 

 PE533.792/ 2 

 DA 

Ændringsforslag  1 

Udkast til forordning 

Betragtning 2 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

(2) Ved skrivelse af 12. december 2012 og 

8. februar 2013 underrettede Det 

Forenede Kongerige Cepol om, at det ikke 

længere ønsker at være hjemsted for 

Cepol. Ud over at være hjemsted for Cepol 

er Bramshill også nationalt hjemsted for 

politiuddannelsen ved det nationale agentur 

for en forbedret politiindsats (National 

Policing Improvement Agency), som Det 

Forenede Kongerige har besluttet at erstatte 

med et nyt politiakademi, som skal have et 

andet hjemsted. Det Forenede Kongerige 

har derfor besluttet at lukke det nationale 

hjemsted for politiuddannelse i Bramshill 

og sælge det som følge af de dermed 

forbundne høje omkostninger og manglen 

på en alternativ forretningsmodel for drift 

af hjemstedet. 

(2) På trods af Det Forenede Kongeriges 

juridiske forpligtelser i medfør af såvel 

Rådets afgørelse 2005/681/RIA som 

hjemstedsaftalen af 30. december 2004 

mellem Det Forenede Kongeriges 

regering og Cepol underrettede Det 

Forenede Kongerige ved skrivelse af 12. 

december 2012 og 8. februar 2013 Cepol 

om, at det ensidigt havde besluttet, at det 

ikke længere ønskede at være hjemsted for 

Cepol. Ud over at være hjemsted for Cepol 

er Bramshill også nationalt hjemsted for 

politiuddannelsen ved det nationale agentur 

for en forbedret politiindsats (National 

Policing Improvement Agency), som Det 

Forenede Kongerige har besluttet at erstatte 

med et nyt politiakademi, som skal have et 

andet hjemsted. Det Forenede Kongerige 

har derfor besluttet at lukke det nationale 

hjemsted for politiuddannelse i Bramshill 

og sælge det som følge af de dermed 

forbundne høje omkostninger og manglen 

på en alternativ forretningsmodel for drift 

af hjemstedet. Traktatens forpligtelser til 

loyalt samarbejde og særligt de i artikel 4 

i TEU fastsatte forpligtelser til at træffe 

"alle almindelige eller særlige 

foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af 

de forpligtelser, der følger af traktaterne 

eller af retsakter vedtaget af EU-

institutionerne" pålægger den britiske 

regering at sikre en gnidningsløs 

overgang for Cepol til dets nye hjemsted, 

uden at skade Cepols almindelige budget. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at understrege, at Det Forenede Kongerige er juridisk forpligtet til at være 

hjemsted for Cepol. Det Forenede Kongeriges ønske om at sælge det nuværende hjemsted og 

dets planer om ikke længere at have Cepol på sit territorium skal respekteres. En sådan ensidig 

beslutning bør dog mindst have nogle følger i form af at bidrage til en smidig flytning til det nye 

hjemsted med hensyn til såvel tidsforløb som bistand og hjælp. 
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 DA 

 

Ændringsforslag  2 

Udkast til forordning 

Betragtning 3 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

(3) På baggrund af denne situation enedes 

repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer ved fælles overenskomst om 

arrangementer med henblik på at huse 

Cepol, hvorefter Cepol skal have hjemsted 

i Budapest, så snart det flytter fra 

Bramshill. Denne enighed bør indarbejdes 

i Rådets afgørelse 2005/681/RIA. 

(3) På baggrund af denne situation og på 

grund af det grundlæggende krav om at 

opretholde Cepols fuldstændige 

uafhængighed bør der træffes 

foranstaltninger med henblik på, at Cepol 

skal have hjemsted i Budapest, så snart det 

flytter fra Bramshill. Disse 

foranstaltninger bør indarbejdes i Rådets 

afgørelse 2005/681/RIA. 

Begrundelse 

Beslutningen om at flytte Cepol er nødt til at blive truffet ved fælles beslutningstagning, hvor 

Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod. Den politiske fælles overenskomst, som Rådet 

enedes om den 8. oktober vedrørende Rådets foretrukne nye hjemsted for Cepol, har ingen 

bindende virkning for Parlamentet og bør derfor ikke nævnes i den endelige tekst, som begge 

institutioner tilslutter sig. 

 

Ændringsforslag  3 

Udkast til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

 (3a) Inden Cepol påbegynder sin 

operationelle fase på det nye sted, bør der 

indgås en hjemstedsaftale baseret på et 

regelsæt, som Europa-Kommissionen 

opstiller. 

 

Ændringsforslag  4 

Udkast til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 

Rådets afgørelse 2005/681/JHA 

Artikel 4 
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 DA 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

Cepol har hjemsted i Budapest, Ungarn. Cepol har midlertidigt hjemsted i 

Budapest, Ungarn. 

 

Ændringsforslag  5 

Udkast til forordning 

Artikel 1a (ny) 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Senest 18 måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden evaluerer 

Kommissionen effektiviteten af beslutning 

2005/681/RIA i lyset af både 

bestemmelserne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

vedrørende Cepol og de nye opgaver, der 

påtænkes tildelt Cepol i meddelelsen fra 

Kommissionen af 27. marts 2013 om 

etablering af en europæisk ordning for 

uddannelse i retshåndhævelse, og 

fremsætter om nødvendigt 

lovgivningsforslag til ændring af 

afgørelse 2005/681/RIA, samtidig med at 

Cepols fuldstændige uafhængighed 

sikres. 

Begrundelse 

Denne forordning er nødvendig for at løse den aktuelle nødsituation med lukningen af 

Bramshill-hjemstedet. Men Cepol kan ikke fortsætte med at fungere under den gamle 

rådsafgørelse. Lissabontraktaten trådte i kraft for fire år siden, og lovgrundlaget for andre 

RIA-agenturer såsom Europol og Eurojust er ved at blive ajourført og revideret, og man kan 

ikke lade Cepol stå i stampe. Dertil kommer, at Cepol er tiltænkt en central rolle i den 

europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse, som er blevet foreslået for nyligt, og at 

det derfor er bydende nødvendigt at revidere dets mandat og opgaver. Europa-Parlamentet kan 

tilslutte sig en løsning på problemet med hjemstedet, men kun på den betingelse, at der snarest 

følger et forslag til en revideret forordning for Cepol.  
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Ændringsforslag  6 

Udkast til forordning 

Artikel 2a (ny) 

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Revision 

 Kommissionen reviderer denne 

forordning senest i 2019, herunder ved at 

gennemføre en grundig cost-benefit-

analyse og konsekvensanalyse af samtlige 

løsningsmuligheder, og stiller om 

nødvendigt lovgivningsmæssige forslag 

om ændring af den, samtidig med at det 

grundlæggende krav om til fulde at 

opretholde Cepols fuldstændige 

uafhængighed respekteres. 

 


