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PAKEITIMAI 001-006  

pateik÷ Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

 

Pranešimas 

Kinga Gál A7-0146/2014 

Europos policijos koledžas 

 

Pasiūlymas d÷l reglamento (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Reglamento projektas 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

(2) 2012 m. gruodžio 12 d. ir 2013 m. 

vasario 8 d. laiškais Jungtin÷ Karalyst÷ 

informavo CEPOL, kad nebenori, jog 
CEPOL būstin÷ būtų Jungtin÷s Karalyst÷s 

teritorijoje. Be CEPOL būstin÷s Bramshile 

taip pat yra įsikūręs Nacionalin÷s policijos 

veiklos gerinimo agentūros, kurią Jungtin÷ 

Karalyst÷ nusprend÷ pakeisti nauju kitoje 

vietoje įkuriamu policijos koledžu, 

nacionalinis policijos mokymo centras. 

Tod÷l Jungtin÷ Karalyst÷ nusprend÷ 

uždaryti nacionalinį policijos mokymo 

centrą Bramshile ir jį parduoti, 

nurodydama, kad susijusios išlaidos buvo 

didel÷s ir neatsirado jokių alternatyvių 

verslo modelių, kurie gal÷tų būti vykdomi 

šiame centre; 

(2) nepaisant Jungtin÷s Karalyst÷s 
teisinių prievolių pagal Tarybos 
sprendimą 2005/681/TVR ir Jungtin÷s 
Karalyst÷s vyriausyb÷s ir CEPOL 2004 m. 
gruodžio 30 d. sudarytą susitarimą d÷l 
būstin÷s, 2012 m. gruodžio 12 d. ir 

2013 m. vasario 8 d. laiškais Jungtin÷ 

Karalyst÷ informavo CEPOL, kad ji 

vienašališkai nusprend÷ nebenorinti, jog 
CEPOL būstin÷ būtų Jungtin÷s Karalyst÷s 

teritorijoje. Be CEPOL būstin÷s Bramshile 

taip pat yra įsikūręs Nacionalin÷s policijos 

veiklos gerinimo agentūros, kurią Jungtin÷ 

Karalyst÷ nusprend÷ pakeisti nauju kitoje 

vietoje įkuriamu policijos koledžu, 

nacionalinis policijos mokymo centras. 

Tod÷l Jungtin÷ Karalyst÷ nusprend÷ 

uždaryti nacionalinį policijos mokymo 

centrą Bramshile ir jį parduoti, 

nurodydama, kad susijusios išlaidos buvo 

didel÷s ir neatsirado jokių alternatyvių 

verslo modelių, kurie gal÷tų būti vykdomi 
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šiame centre; Remiantis Sutartyje 
nustatytais įpareigojimais lojaliai 
bendradarbiauti ir ypač įpareigojimais 
pagal ES sutarties 4 straipsnį („kad 
užtikrintų pagal [...] Sąjungos institucijų 
aktus atsirandančių pareigų vykdymą, 
valstyb÷s nar÷s imasi bet kurių reikiamų 
[...] priemonių“), būtina, kad JK 
vyriausyb÷ užtikrintų sklandų CEPOL 
būstin÷s perk÷limą į naują vietą ir d÷l to 
nenukent÷tų įprastas CEPOL biudžetas; 

Pagrindimas 

Svarbu pabr÷žti, kad JK yra teisiškai įpareigota leisti agentūrai CEPOL tur÷ti būstinę jos 

teritorijoje. Turi būti paisoma JK noro parduoti pastatą, kuriame šiuo metu yra būstin÷, ir 

ketinimo nebeleisti tur÷ti būstin÷s jos teritorijoje. Vis d÷lto pri÷mus tokį vienašališką sprendimą 

bent jau tur÷tų būti sudarytos sąlygos pasirengti sklandžiam būstin÷s perk÷limui į naują vietą, 

turint omenyje tiek skiriamą laiką, tiek pagalbą ir paramą. 

 

Pakeitimas  2 

Reglamento projektas 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

(3) atsižvelgdami į šią pad÷tį, 2013 m. 
spalio 8 d. valstybių narių vyriausybių 
atstovai bendru sutarimu pri÷m÷ 
sprendimą d÷l CEPOL būstin÷s, pagal 
kurį CEPOL būstin÷, kai tik bus iškelta iš 
Bramshilo, bus įkurta Budapešte. Šis 
susitarimas tur÷tų būti įtrauktas į Tarybos 
sprendimą 2005/681/TVR; 

(3) atsižvelgiant į šią pad÷tį ir esminį 
poreikį išlaikyti visišką CEPOL 
nepriklausomumą, reik÷tų numatyti 
priemones, pagal kurias CEPOL būstin÷, 
kai tik bus iškelta iš Bramshilo, būtų įkurta 
Budapešte. Šios priemon÷s tur÷tų būti 
įtrauktos į Tarybos sprendimą 

2005/681/TVR; 

Pagrindimas 

Sprendimas perkelti CEPOL būstinę turi būti priimtas laikantis bendro sprendimo procedūros, 

t. y. Parlamentui ir Tarybai veikiant kaip lygiateis÷ms teis÷kūros institucijoms. Politinis 

sprendimas, kurį spalio 8 d. pri÷m÷ Taryba ir kuriame nurodomas Tarybos pageidavimas d÷l 

naujos CEPOL būstin÷s vietos, neįpareigoja Parlamento ir netur÷tų būti minimas galutiniame 

tekste, d÷l kurio susitars abi institucijos. 

 

Pakeitimas  3 

Reglamento projektas 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

 (3a) prieš CEPOL pradedant veiklos etapą 
naujoje vietoje, reik÷tų sudaryti 
susitarimą d÷l būstin÷s laikantis 
Komisijos pateikto nuostatų rinkinio; 

 

Pakeitimas  4 

Reglamento projektas 

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Tarybos sprendimas 2005/681/TVR 

4 straipsnis 

 

Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

CEPOL būstin÷ yra Budapeštas (Vengrija). CEPOL laikinoji būstin÷ yra Budapeštas 
(Vengrija). 

 

Pakeitimas  5 

Reglamento projektas 

1 a straipsnis (naujas) 

 

Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Ne v÷liau kaip per 18 m÷nesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija, 
atsižvelgdama į Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo nuostatas d÷l CEPOL, 
taip pat į naujas užduotis, kurios CEPOL 
numatytos paskirti pagal 2013 m. kovo 
27 d. Komisijos komunikatą „Europos 
teis÷saugos pareigūnų mokymo sistema“, 
įvertina Sprendimo 2005/681/TVR 
veiksmingumą ir prireikus pateikia 
pasiūlymus d÷l teis÷kūros procedūra 
priimamų aktų siekiant iš dalies pakeisti 
Sprendimą 2005/681/TVR, tuo pat metu 
užtikrindama visišką CEPOL 
nepriklausomumą. 

Pagrindimas 

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. 
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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 

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

 

Pakeitimas  6 

Reglamento projektas 

2 a straipsnis (naujas) 

 

Valstybių narių grup÷s projektas Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 Peržiūra 

 Ne v÷liau kaip 2019 m. Komisija atlieka 
šio reglamento peržiūrą, įskaitant 
nuodugnią sąnaudų ir naudos analizę ir 
visų galimų alternatyvų poveikio 
vertinimą, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus d÷l teis÷kūros procedūra 
priimamų aktų siekiant jį iš dalies 
pakeisti, visapusiškai paisydama esminio 
poreikio išlaikyti visišką CEPOL 
nepriklausomybę. 

 


