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Tarkistus 1 

Esitys asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

CEPOLille 12. joulukuuta 2012 ja 

8. helmikuuta 2013 päivätyillä kirjeillä, 

ettei se enää halua tarjota tälle 

toimipaikkaa alueellaan. CEPOLin lisäksi 

Bramshillissä sijaitsee myös poliisivoimien 

kehittämisestä vastaavan viraston (National 

Policing Improvement Agency) kansallinen 

poliisikoulutuskeskus, jonka Yhdistynyt 

kuningaskunta päätti korvata uudella, 

muualle sijoitettavalla poliisiakatemialla 

(College of Policing). Yhdistynyt 

kuningaskunta on sen vuoksi päättänyt 

sulkea Bramshillin kansallisen 

poliisikoulutuskeskuksen ja myydä sen, 

koska sen kustannukset ovat korkeat eikä 

keskuksen hallinnoimiseksi ole löytynyt 

vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. 

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

CEPOLille 12 päivänä joulukuuta 2012 ja 

8 päivänä helmikuuta 2013 päivätyillä 

kirjeillä yksipuolisesta päätöksestään, 

jonka mukaan se ei enää halunnut tarjota 

CEPOLille toimipaikkaa alueellaan, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

neuvoston päätöksen 2005/681/YOS sekä 

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 

ja CEPOLin välillä 

30 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn 

kotipaikkaa koskevan sopimuksen 

mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan 

oikeudellisia velvollisuuksia. CEPOLin 

lisäksi Bramshillissä sijaitsee myös 

poliisivoimien kehittämisestä vastaavan 

viraston (National Policing Improvement 

Agency) kansallinen poliisikoulutuskeskus, 

jonka Yhdistynyt kuningaskunta päätti 

korvata uudella, muualle sijoitettavalla 

poliisiakatemialla (College of Policing). 
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Yhdistynyt kuningaskunta on sen vuoksi 

päättänyt sulkea Bramshillin kansallisen 

poliisikoulutuskeskuksen ja myydä sen, 

koska sen kustannukset ovat korkeat eikä 

keskuksen hallinnoimiseksi ole löytynyt 

vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. 

Perustamissopimuksessa vahvistetut 

lojaalia yhteistyötä koskevat velvoitteet ja 

erityisesti velvoitteet, joista määrätään 

SEU-sopimuksen 4 artiklassa ja joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot ”toteuttavat kaikki 

yleis- tai erityistoimenpiteet, joilla voidaan 

varmistaa perussopimuksista tai unionin 

toimielinten säädöksistä johtuvien 

velvoitteiden täyttäminen”, edellyttävät, 

että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 

varmistaa CEPOLin sujuvan siirtymisen 

uuteen kotipaikkaan vaarantamatta 

tämän yleistä talousarviota. 

Perustelu 

On syytä korostaa, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeudellinen velvollisuus toimia 

CEPOLin kotipaikkana. Sen toivetta myydä viraston kotipaikka ja aikomusta olla tarjoamatta 

sille jatkossa kotipaikkaa alueeltaan on kunnioitettava. Tällaisen yksipuolisen päätöksen 

seurauksena sen olisi kuitenkin mahdollistettava sujuva siirtyminen määräaikojen sekä avun ja 

tuen osalta. 

Tarkistus 2 

Esitys asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

(3) Tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden 

hallitusten edustajat sopivat 

8. lokakuuta 2013 yhteisesti CEPOLin 

kotipaikkaa koskevista järjestelyistä, 

joiden mukaan CEPOL toimipaikaksi tulee 

Budapest heti, kun se muuttaa 

Bramshillistä. Tämä sopimus olisi 

sisällytettävä neuvoston 

päätökseen 2005/681/YOS. 

(3) Tämän tilanteen vuoksi ja koska on 

välttämätöntä säilyttää CEPOLin 

täydellisen riippumattomuus, on 

toteutettava järjestelyitä, joiden mukaan 

CEPOLin toimipaikaksi tulee Budapest 

heti, kun se muuttaa Bramshillistä. Nämä 

järjestelyt olisi sisällytettävä neuvoston 

päätökseen 2005/681/YOS. 

Perustelu 

CEPOLin siirtämistä koskevaan päätökseen olisi sovellettava yhteispäätöstä, jossa parlamentti 

ja neuvosto päättävät asiasta tasavertaisina lainsäätäjinä. Neuvoston 8 päivänä lokakuuta 

tekemä päätös, jossa se esitti näkemyksensä CEPOLin uudesta kotipaikasta ei sido 
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parlamenttia millään tavalla, minkä vuoksi sitä ei pitäisi mainita lopullisessa tekstissä, josta on 

päästy sopimukseen molempien toimielinten kanssa. 

Tarkistus 3 

Esitys asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

 (3 a) Ennen kuin CEPOL käynnistää 

operatiivisen vaiheen uudessa 

kotipaikassaan, on tehtävä komission 

esittämiin säännöksiin perustuva 

toimipaikkaa koskeva sopimus. 

Tarkistus 4 

Esitys asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston päätös 2005/681/YOS 

4 artikla 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

CEPOLin kotipaikka on Budapest 

Unkarissa. 

CEPOLin kotipaikka on tilapäisesti 

Budapest Unkarissa. 

Tarkistus 5 

Esitys asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

 1 a artikla 

 Komissio arvioi viimeistään 

18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta päätöksen 2005/681/YOS 

vaikuttavuutta Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen CEPOLia 

koskevien säännösten pohjalta ja arvioi 

myös lainvalvontaviranomaisten 

eurooppalaisen koulutuskehyksen 

perustamisesta 27 päivänä 

maaliskuuta 2013 annetussa komission 

tiedonannossa CEPOLille osoitettuja 

uusia tehtäviä sekä esittää tarvittaessa 

päätöksen 2005/681/YOS tarkistamista 

koskevia lainsäädäntöehdotuksia siten, 
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että se samalla varmistaa CEPOLin 

täydellisen riippumattomuuden. 

Perustelu 

Asetus on välttämätön, jotta voidaan reagoida kiireelliseen tilanteeseen, joka koskee 

Bramshillissä sijaitsevan nykyisen kotipaikan sulkemista, ja myös ratkaista se. CEPOL ei voi 

kuitenkaan jatkaa toimintaansa neuvoston vanhan päätöksen alaisuudessa. Lissabonin sopimus 

tuli voimaan neljä vuotta sitten ja oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen, kuten 

Europolin ja Eurojustin, lainsäädäntökehyksiä ollaan parhaillaan päivittämässä ja 

muuttamassa, eikä CEPOL voi jäädä jälkeen tästä kehityksestä. CEPOLille on kaavailtu 

keskeistä roolia hiljattain ehdotetussa lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisessa 

koulutuskehyksessä ja myös tästä syystä sen toimivaltuuksien ja tehtävien uudelleen tarkastelua 

kaivataan kipeästi. Euroopan parlamentti voi päättää kotipaikkaa koskevan ongelman 

ratkaisemisesta mutta vain sillä ehdolla, että lähiaikoina esitetään CEPOL-asetuksen 

tarkistamista koskeva ehdotus. 

Tarkistus 6 

Esitys asetukseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys Tarkistus 

 2 a artikla 

 Uudelleentarkastelu 

 Komissio tarkastelee uudelleen tätä 

asetusta viimeistään vuonna 2019, myös 

toteuttamalla perinpohjaisen kustannus-

hyötyanalyysin ja vaikutustenarvioinnin 

kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, ja 

esittää tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotuksia asetuksen 

tarkistamiseksi siten, että samalla otetaan 

kaikilta osin huomioon tarve säilyttää 

CEPOLin täydellinen riippumattomuus. 

 


