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Módosítás  1 

Rendelettervezet 
2 preambulumbekezdés 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

(2) Az Egyesült Királyság a 2012. 
december 12-i és 2013. február 8-i 
levelében jelezte a CEPOL-nak, hogy a 
továbbiakban már nem kívánja biztosítani 
az Európai Rendırakadémia székhelyét. A 
CEPOL székhelye mellett Bramshillben 
található még az egyik nemzeti rendırségi 
oktatási központja a Nemzeti Rendırségi 
Támogató Ügynökségnek (National 
Policing Improvement Agency), amelyet 
illetıen az Egyesült Királyság úgy döntött, 
hogy annak helyébe az új Rendırségi 
Akadémia (College of Policing) lép, 
amelynek máshol lesz a székhelye. Az 
Egyesült Királyság ezért úgy határozott, 
hogy bezárja a bramshilli nemzeti 
rendırségi oktatási központot és értékesíti 
azt, arra hivatkozva, hogy túl magasak 
annak a költségei, és annak használatát 
illetıen nem merült fel alternatív üzleti 
modell. 

(2) A 2005/681/IB tanácsi határozatból, 
valamint az Egyesült Királyság kormánya 

és a CEPOL között 2004. december 30-án 

létrejött, a székhelyrıl szóló 

megállapodásból fakadó jogi kötelezettség 

ellenére az Egyesült Királyság 2012. 
december 12-i és 2013. február 8-i 
levelében jelezte a CEPOL-nak, hogy 
egyoldalúan úgy döntött, hogy a 
továbbiakban már nem biztosít székhelyet 
az Európai Rendırakadémia számára. A 
CEPOL székhelye mellett Bramshillben 
található még az egyik nemzeti rendırségi 
oktatási központja a Nemzeti Rendırségi 
Támogató Ügynökségnek (National 
Policing Improvement Agency), amelyet 
illetıen az Egyesült Királyság úgy döntött, 
hogy annak helyébe az új Rendırségi 
Akadémia (College of Policing) lép, 
amelynek máshol lesz a székhelye. Az 
Egyesült Királyság ezért úgy határozott, 
hogy bezárja a bramshilli nemzeti 
rendırségi oktatási központot és értékesíti 
azt, arra hivatkozva, hogy túl magasak 
annak a költségei, és annak használatát 
illetıen nem merült fel alternatív üzleti 
modell. A lojális együttmőködés 

Szerzıdésben megállapított kötelezettsége 

és különösen az EUSZ 4. cikkébıl fakadó, 

arra vonatkozó kötelezettség értelmében, 

hogy „az Unió intézményeinek 

intézkedéseibıl eredı kötelezettségek 

teljesítésének biztosítása érdekében 

megtegyék a megfelelı intézkedéseket”, az 

Egyesült Királyság kormánya a CEPOL 

rendes költségvetésének veszélyeztetése 

nélkül köteles biztosítani a CEPOL-nak az 

új helyére történı zökkenımentes 

átköltözését. 

Indokolás 

Fontos hangsúlyozni, hogy az Egyesült Királyság jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy 
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székhelyet biztosít a CEPOL-nak. Az Egyesült Királyság a jelenlegi székhelyet értékesíteni 

kívánja, és tiszteletben kell tartanunk azt a szándékát, hogy a továbbiakban területén nem 

biztosít székhelyet a CEPOL-nak. Azonban ezen egyoldalú döntést követıen az Egyesült 

Királyságnak legalább kellı idıt, támogatást és segítséget kellene nyújtania az új székhelyre 

való zökkenımentes átköltözéshez. 

 

Módosítás  2 

Rendelettervezet 
3 preambulumbekezdés 
 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

(3) E helyzetre tekintettel a tagállamok 

kormányainak képviselıi 2013. október 8-

án közös megegyezéssel megállapodtak a 
CEPOL székhelyével kapcsolatos 
rendelkezésekrıl, amelyek értelmében a 
CEPOL-nak a Bramshillbıl való 
elköltözését követıen Budapesten lesz a 
székhelye. A 2005/681/IB tanácsi 
határozatot ki kell egészíteni ezzel a 
megállapodással. 

(3) E helyzetre, valamint arra az alapvetı 

követelményre való tekintettel, hogy a 
CEPOL teljes függetlenségét fenn kell 
tartani, intézkedéseket kell hozni annak 

érdekében, hogy a Bramshillbıl való 
elköltözését követıen a CEPOL-nak 
Budapesten legyen a székhelye. A 
2005/681/IB tanácsi határozatot ki kell 
egészíteni ezekkel az intézkedésekkel. 

Indokolás 

A CEPOL átköltöztetésére irányuló határozatot együttdöntési eljárás keretében kell meghozni, 

melynek során a Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotóként jár el. A Tanács október 

8-i politikai döntése, melyben a CEPOL új székhelyére vonatkozó preferenciáját fogalmazza 

meg, nem kötelezı erejő a Parlamentre nézve, és ezért azt a két intézmény által elfogadott 

végleges szövegben nem szabad megemlíteni. 

 
 

Módosítás  3 

Rendelettervezet 
3 a preambulumbekezdés (új) 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

 (3a) Még azelıtt, hogy a CEPOL az új 

székhelyén megkezdi mőködését, 

székhelyrıl szóló megállapodást kell kötni 

a Bizottság által összeállított 

rendelkezéscsomag alapján. 
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Módosítás  4 

Rendelettervezet 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
2005/681/IB tanácsi határozat 
4 cikk 
 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

A CEPOL székhelye Budapest 
(Magyarország). 

A CEPOL székhelye ideiglenesen 
Budapesten (Magyarországon) lesz. 

 

Módosítás  5 

Rendelettervezet 
1a cikk (új) 
 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

 1a. cikk 

 Legkésıbb e rendelet hatálybalépését 

követı 18 hónappal a Bizottság az 

Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdésnek a CEPOL-ra vonatkozó 

rendelkezései, valamint az európai 

bőnüldözési képzési rendszer 

létrehozásáról szóló, 2013. március 27-i 

bizottsági közlemény értelmében a 

CEPOL-ra ruházandó új feladatok 

tükrében felméri a 2005/681/IB határozat 

hatékonyságát, és szükség esetén − a 

CEPOL teljes függetlenségének egyidejő 

biztosítása mellett − jogalkotási 

javaslatokat nyújt be a 2005/681/IB 

határozat módosítására. 

Indokolás 

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

Módosítás  6 

Rendelettervezet 
2a cikk (új) 
 
 

A tagállamok csoportjának tervezete Módosítás 

 2a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 Az összes elképzelhetı lehetıség 

mélyreható költség-haszon elemzése és 

hatásvizsgálata révén a Bizottság a 

rendeletet legkésıbb 2019-ig 

felülvizsgálja, és szükség esetén − a 

CEPOL teljes függetlenségének egyidejő 

biztosítása mellett − módosító jogalkotási 

javaslatot terjeszt elı. 

 
 
 
 


