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(2) Ühendkuningriik teatas 12. detsembril 
2012. aastal ja 8. veebruaril 2013. aastal 
saadetud kirjadega CEPOLile, et ta ei soovi 
enam tema kohalolekut Ühendkuningriigi 
territooriumil. Lisaks CEPOLile asub 
Bramshillis Ühendkuningriigi politseitöö 
parandamise ameti (National Policing 
Improvement Agency) siseriiklik 
politseikoolituse keskus, mille 
Ühendkuningriik on otsustanud asendada 
uue politseikolledžiga, mille asukohaks ei 
ole Bramshill. Seetõttu on 
Ühendkuningriik otsustanud sulgeda ja 
müüa Bramshillis asuva siseriikliku 
politseikoolituse keskuse, märkides, et 
keskusega seonduvad kulud on suured ning 
tekkinud ei ole ühtegi alternatiivset 
ärimudelit keskuse haldamiseks. 

(2) Hoolimata Ühendkuningriigi 
õiguslikest kohustustest, mis tulenevad nii 
nõukogu otsusest 2005/681/JSK kui ka 
Ühendkuningriigi valitsuse ja CEPOLi 
vahel 30. detsembril 2004. aastal sõlmitud 
peakorterilepingust, teatas 
Ühendkuningriik 12. detsembril 2012. 
aastal ja 8. veebruaril 2013. aastal saadetud 
kirjadega CEPOLile, et ta on ühepoolselt 
otsustanud, et ei soovi enam tema 
kohalolekut Ühendkuningriigi 
territooriumil. Lisaks CEPOLile asub 
Bramshillis Ühendkuningriigi politseitöö 
parandamise ameti (National Policing 
Improvement Agency) siseriiklik 
politseikoolituse keskus, mille 
Ühendkuningriik on otsustanud asendada 
uue politseikolledžiga, mille asukohaks ei 
ole Bramshill. Seetõttu on 
Ühendkuningriik otsustanud sulgeda ja 
müüa Bramshillis asuva siseriikliku 
politseikoolituse keskuse, märkides, et 
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keskusega seonduvad kulud on suured ning 
tekkinud ei ole ühtegi alternatiivset 
ärimudelit keskuse haldamiseks. Vastavalt 
aluslepingust tulenevale lojaalse koostöö 
kohustusele ja eelkõige ELi lepingu artikli 
4 kohastele kohustustele kasutada kõiki 
asjakohaseid meetmeid, et tagada liidu 
institutsioonide õigusaktidest tulenevate 
kohustuste täitmine, peab 
Ühendkuningriik tagama CEPOLi sujuva 
ülemineku uude asukohta, ohustamata 
sellega CEPOLi korralist eelarvet. 

Selgitus 

Oluline on rõhutada, et Ühendkuningriigil on õiguslik kohustus olla CEPOLi asukohariik. 
Ehkki tuleb austada Ühendkuningriigi soovi müüa praegune peakorter ning kavatsust edaspidi 
mitte enam olla CEPOLi asukohariik, peaks sellise ühepoolse otsuse vastukaaluks olema 
tagatud sujuv üleviimine uude asukohta, seda nii ajalise raamistiku kui ka abi ja toetuse 
pakkumise osas.  
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(3) Olukorda arvesse võttes leppisid 
liikmesriikide valitsuste esindajad 8. 
oktoobril 2013. aastal ühiselt kokku 
CEPOLi asukohta käsitlevas korras, mille 
kohaselt saab CEPOLi asukohaks Budapest 
niipea kui CEPOL Bramshillist lahkub. 
Nimetatud kokkulepe tuleks inkorporeerida 
nõukogu otsusesse 2005/681/JSK. 

(3) Võttes arvesse kõnealust olukorda ja 
tungivat vajadust säilitada CEPOLi täielik 
sõltumatus, tuleks kokku leppida korras, 
mille kohaselt saab CEPOLi asukohaks 
Budapest niipea kui CEPOL Bramshillist 
lahkub. Nimetatud kord tuleks 
inkorporeerida nõukogu otsusesse 
2005/681/JSK. 

Selgitus 

CEPOLi üleviimist käsitlev otsus tuleks teha kaasotsustamismenetluse korras, mille kohaselt 
parlament ja nõukogu on kaasseadusandjad võrdsetel alustel. Nõukogu poolt 8. oktoobril vastu 
võetud poliitiline otsus, mis käsitleb nõukogu eelistusi CEPOLi uue asukoha osas, ei ole 
parlamendile siduv, mistõttu ei peaks seda mainima mõlema institutsiooni poolt kokku lepitud 
lõplikus tekstis.  
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Põhjendus 3 a (uus) 
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 (3 a) Enne kui CEPOL alustab uues 
asukohas tööd, tuleks sõlmida 
peakorterileping, mis põhineks Euroopa 
Komisjoni koostatud sätetel. 
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Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

Nõukogu otsus 2005/681/JSK 
Artikkel 4 
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CEPOLi asukoht on Budapest, Ungari. CEPOLi asukoht on ajutiselt Budapest, 
Ungari. 
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 Artikkel 1 a 

 Komisjon hindab hiljemalt 18 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist nõukogu 
otsuse 2005/681/JSK tõhusust CEPOLi 
käsitlevate Euroopa Liidu toimimise 
lepingu sätete alusel ja komisjoni 27. 
märtsi 2013. aasta teatises 
„Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava 
koostamine” esitatud CEPOLi uusi 
ülesandeid, ning esitab vajaduse korral 
seadusandlikud ettepanekud nõukogu 
otsuse 2005/681/JSK muutmiseks, tagades 
samas CEPOLi täieliku sõltumatuse. 



 

 
 PE533.792/ 4 

 ET 

Selgitus 

Määrust on vaja selleks, et lahendada kiiresti olukord, mis on seotud praeguse Bramshilli 
asukoha sulgemisega. Kuid CEPOL ei saa jätkata toimimist nõukogu vana otsuse raames. 
Lissaboni leping jõustus 4 aastat tagasi. Muude justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste 
nagu Europoli ja Eurojusti õigusraamistikke praegu uuendatakse ja muudetakse ning CEPOL 
ei saa teistest maha jääda. Peale selle peab CEPOLil olema keskne roll hiljuti esitatud 
Euroopa õiguskaitsealases koolituskavas ning selleks tuleb kindlasti vaadata läbi CEPOLi 
volitused ja tööülesanded. Euroopa Parlament võib otsustada asukoha küsimuse lahendamise 
üle, kuid ainult sel tingimusel, kui lähiajal esitatakse ettepanek CEPOLit käsitleva määruse 
muutmise kohta.   
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 Artikkel 2 a 

 Läbivaatamine 

 Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi 
hiljemalt 2019. aastaks, korraldades muu 
hulgas põhjaliku kulude ja tulude 
analüüsi ning kõikide valikuvõimaluste 
mõjuhinnangu, ning esitab vajadusel 
määruse muutmiseks seadusandlikud 
ettepanekud, järgides täiel määral 
põhivajadust säilitada CEPOLi täielik 
sõltumatus.  

 


