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κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση 

Kinga Gál A7-0146/2014 

Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία 

 

Πρόταση σχεδίου κανονισµού (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

(2) Με τις από 12ης ∆εκεµβρίου 2012 και 

8ης Φεβρουαρίου 2013 επιστολές του, το 

Ηνωµένο Βασίλειο γνωστοποίησε στη 

CEPOL ότι δεν επιθυµεί πλέον να 

φιλοξενεί την έδρα της στο έδαφός του. 

Πέραν της έδρας της CEPOL, στο 

Bramshill υπάρχει επίσης κέντρο 

εκπαίδευσης αστυνοµικών επονοµαζόµενο 

«National Policing Improvement Agency» 

(Εθνικός Οργανισµός Βελτίωσης της 

Αστυνόµευσης). Το Ηνωµένο Βασίλειο 

αποφάσισε να αντικαταστήσει το κέντρο 

αυτό µε µια νέα Αστυνοµική Ακαδηµία 

που θα βρίσκεται σε άλλο σηµείο της 

επικράτειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το 

Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισε να κλείσει 

το κέντρο εκπαίδευσης αστυνοµικών στο 

Bramshill και να πωλήσει το χώρο, µε την 

αιτιολογία ότι το συναφές οικονοµικό 

κόστος είναι επαχθές και δεν βρέθηκε άλλο 

(2) Κατά παρέκκλιση των νοµικών 

υποχρεώσεων του Ηνωµένου Βασιλείου µε 

βάση, αφενός την απόφαση του 

Συµβουλίου 2005/681/∆ΕΥ και, αφετέρου 

τη συµφωνία για την έδρα που έχει 

συναφθεί µεταξύ της Κυβέρνησης του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της CEPOL στις 

30 ∆εκεµβρίου 2004, µε τις από 12ης 

∆εκεµβρίου 2012 και 8ης Φεβρουαρίου 

2013 επιστολές του, το Ηνωµένο Βασίλειο 

γνωστοποίησε στη CEPOL ότι αποφάσισε 

µονοµερώς ότι δεν επιθυµεί πλέον να 

φιλοξενεί την έδρα της στο έδαφός του 

Πέραν της έδρας της CEPOL, στο 

Bramshill υπάρχει επίσης κέντρο 

εκπαίδευσης αστυνοµικών επονοµαζόµενο 

«National Policing Improvement Agency» 

(Εθνικός Οργανισµός Βελτίωσης της 

Αστυνόµευσης). Το Ηνωµένο Βασίλειο 

αποφάσισε να αντικαταστήσει το κέντρο 

αυτό µε µια νέα Αστυνοµική Ακαδηµία 
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επιχειρηµατικό σχέδιο διαχείρισής του. που θα βρίσκεται σε άλλο σηµείο της 

επικράτειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το 

Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισε να κλείσει 

το κέντρο εκπαίδευσης αστυνοµικών στο 

Bramshill και να πωλήσει το χώρο, µε την 

αιτιολογία ότι το συναφές οικονοµικό 

κόστος είναι επαχθές και δεν βρέθηκε άλλο 

επιχειρηµατικό σχέδιο διαχείρισής του. 

Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις για 
ειλικρινή συνεργασία, βάσει της 
Συνθήκης, και ιδίως σύµφωνα µε τις 
υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 4 της 
ΣΕΕ για τη λήψη κάθε µέτρου ικανού να 
διασφαλίσει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
πράξεις των θεσµικών οργάνων της 
Ένωσης, απαιτείται από την κυβέρνηση 
του Ηνωµένου Βασιλείου να διασφαλίσει 
την οµαλή µετάβαση της CEPOL στη νέα 
της έδρα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον 
τακτικό προϋπολογισµό της CEPOL. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι το ΗΒ έχει αναλάβει τη νοµική υποχρέωση να φιλοξενήσει 

την υπηρεσία της CEPOL. Η πρόθεσή του να προχωρήσει σε πώληση της σηµερινής έδρας και να 

πάψει να φιλοξενεί την έδρα της υπηρεσίας στο έδαφος του, πρέπει να γίνει σεβαστή. Ωστόσο, η 

εν λόγω µονοµερής απόφαση πρέπει τουλάχιστον να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την πρόβλεψη 

εύλογης µεταβατικής περιόδου για τον ορισµό της νέας έδρας, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και 

από πλευράς αρωγής και βοήθειας. 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

(3) Ενόψει της κατάστασης αυτής, οι 

αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 

κρατών µελών κατέληξαν στις 8 

Οκτωβρίου 2013 συµφώνησαν από κοινού 

σχετικά µε ορισµένες ρυθµίσεις για τη 

φιλοξενία της CEPOL, βάσει των οποίων η 

CEPOL θα µεταφέρει την έδρα της στη 

Βουδαπέστη µόλις φύγει από το Bramshill. 

Η συµφωνία αυτή πρέπει να ενσωµατωθεί 

(3) Ενόψει της κατάστασης αυτής και της 

θεµελιώδους ανάγκης να διατηρηθεί η 

πλήρης ανεξαρτησία της CEPOL, πρέπει 

να προβλεφθούν ρυθµίσεις βάσει των 

οποίων η CEPOL θα µεταφέρει την έδρα 

της στη Βουδαπέστη µόλις φύγει από το 

Bramshill. Οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να 

ενσωµατωθούν στην απόφαση 

2005/681/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 



 

 

 PE533.792/ 3 

 EL 

στην απόφαση 2005/681/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Η απόφαση για τη µεταφορά της CEPOL πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο της συναπόφασης, 

καθόσον το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι ισότιµοι συννοµοθέτες. Η πολιτική απόφαση 

που έλαβε το Συµβούλιο στις 8 Οκτωβρίου σχετικά µε την προτίµηση του Συµβουλίου όσον 

αφορά τη νέα έδρα της CEPOL δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για το Κοινοβούλιο και, συνεπώς, 

δεν πρέπει να αναφέρεται στο τελικό κείµενο που συµφωνήθηκε από τα δύο θεσµικά όργανα. 

 

 

Τροπολογία  3 

Σχέδιο κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

 (3α) Πριν ξεκινήσει η περίοδος 
επιχειρησιακής λειτουργίας της CEPOL 
στη νέα έδρα, θα πρέπει να συναφθεί 
συµφωνία περί έδρας, βάσει σειράς 
διατάξεων που θα καταρτισθούν από την 
Επιτροπή. 
 

 

 

Τροπολογία  4 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Απόφαση του Συµβουλίου 2005/681/∆ΕΥ 

Άρθρο 4 

 

 

Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

Ως έδρα της CEPOL ορίζεται η 

Βουδαπέστη (Ουγγαρία). 

Ως έδρα της CEPOL ορίζεται προσωρινά η 

Βουδαπέστη (Ουγγαρία). 

 

Τροπολογία  5 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 1 α (νέο) 
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Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Το αργότερο 18 µήνες µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητα της απόφασης 
2005/681/∆ΕΥ του Συµβουλίου µε βάση 
τις διατάξεις της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
διέπουν τη CEPOL, καθώς και τα νέα 
καθήκοντα που προβλέπεται να αναλάβει 
η CEPOL, µε βάση την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 µε 
τίτλο «Για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
προγράµµατος κατάρτισης για την 
επιβολή του νόµου» και, αν κριθεί 
σκόπιµο, την έκδοση νοµοθετικών 
προτάσεων για την τροποποίηση της 
απόφασης 2005/681/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία της 
CEPOL. 

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισµός είναι απαραίτητος λόγω της επείγουσας κατάστασης που προέκυψε από τη 

διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Bramshill. Αλλά η CEPOL δεν θα µπορεί να 

συνεχίσει να λειτουργεί βάσει της παλαιάς απόφασης του Συµβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

ετέθη σε ισχύ πριν από 4 έτη, τα νοµοθετικά πλαίσια των άλλων οργανισµών ∆ΕΥ όπως π.χ 

Europol και Eurojust είναι υπό επικαιροποίηση και αναθεώρηση, και ο οργανισµός CEPOL δεν 

µπορεί να µείνει πίσω. Ακόµη, η CEPOL θεωρείται ότι έχει κεντρικό ρόλο στο πρόσφατα 

προταθέν ευρωπαϊκό πρόγραµµα κατάρτισης για την επιβολή του νόµου και γι' αυτό είναι 

επιβεβληµένη η αναθεώρηση της εντολής και των καθηκόντων της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

µπορεί να συµφωνήσει στο θέµα της έδρας, αλλά µόνο υπό τον όρο ότι πολύ σύντοµα θα 

ακολουθήσει µια πρόταση αναθεωρηµένου κανονισµού CEPOL.  

Τροπολογία  6 

Σχέδιο κανονισµού 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

 

Σχέδιο της οµάδας κρατών µελών Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Επανεξέταση 
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 Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον 
παρόντα κανονισµό το αργότερο το 2019, 
µαζί µε µια εκτενή ανάλυση κόστους-
ωφέλειας και µια αξιολόγηση των 
επιπτώσεων όλων των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων και, εάν χρειαστεί, 
θα υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις για 
την τροποποίησή του, σεβόµενη 
παράλληλα πλήρως τη θεµελιώδη ανάγκη 
διατήρησης της πλήρους ανεξαρτησίας 
της CEPOL. 

 

 

 

 


