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Grozījums Nr.  1 

Regulas projekts 
2. apsvērums 

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts 
Grozījums 

(2) Apvienotā Karaliste ar 2012. gada 
12. decembra un 2013. gada 8. februāra 
vēstuli informēja CEPOL, ka vairs nevēlas, 
lai mītne atrastos tās teritorijā. Bramshila ir 
mītnes vieta ne tikai CEPOL, bet arī Valsts 
policijas darba uzlabošanas aăentūras 
(National Policing Improvement Agency) 
valsts mēroga policijas mācību bāzei, kuru 
Apvienotā Karaliste ir nolēmusi aizstāt ar 
jaunu Policijas akadēmiju (College of 
Policing), kas atradīsies citur. Tāpēc 
Apvienotā Karaliste ir nolēmusi slēgt valsts 
mēroga policijas mācību bāzi Bramshilā un 
minēto objektu pārdot, norādot, ka saistītās 
izmaksas bija augstas un ka alternatīvs 
saimnieciskais modelis objekta 
ekspluatācijai nebija rasts. 

(2) Neraugoties uz Apvienotās Karalistes 
juridiskajām saistībām, kas izriet no 
Padomes Lēmuma 2005/681/TI un 
nolīguma par galveno mītni, ko 
2004. gada 30. decembrī noslēdza starp 
Apvienotās Karalistes valdību un CEPOL, 
Apvienotā Karaliste ar 2012. gada 
12. decembra un 2013. gada 8. februāra 
vēstuli informēja CEPOL par savu 
vienpusējā kārtā pieĦemto lēmumu, ka 
vairs nevēlas, lai mītne atrastos tās 
teritorijā. Bramshila ir mītnes vieta ne tikai 
CEPOL, bet arī Valsts policijas darba 
uzlabošanas aăentūras (National Policing 
Improvement Agency) valsts mēroga 
policijas mācību bāzei, kuru Apvienotā 
Karaliste ir nolēmusi aizstāt ar jaunu 
Policijas akadēmiju (College of Policing), 
kas atradīsies citur. Tāpēc Apvienotā 
Karaliste ir nolēmusi slēgt valsts mēroga 
policijas mācību bāzi Bramshilā un minēto 
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objektu pārdot, norādot, ka saistītās 
izmaksas bija augstas un ka alternatīvs 
saimnieciskais modelis objekta 
ekspluatācijai nebija rasts. Līgumā 
noteiktais lojālas sadarbības pienākums 
un jo īpaši LES 4. pantā noteiktais 
pienākums „veikt visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to pienākumu 
izpildi, kas izriet no Savienības iestāžu 
aktiem” paredz, ka Apvienotās Karalistes 
valdībai jānodrošina CEPOL netraucēta 
pārcelšanās uz jauno mītnes vietu, 
neapdraudot CEPOL pastāvīgo budžetu. 

Pamatojums 

Ir būtiski uzsvērt, ka Apvienotajai Karalistei ir juridisks pienākums uzĦemt pie sevis aăentūru 
CEPOL. Tās vēlmi pārdot pašreizējo mītni un plānus neturpināt uzĦemt šo mītni savā teritorijā 
nepieciešams respektēt. Tomēr šādam vienpusējam lēmumam vajadzētu būt vismaz tādām 
sekām izmitināšanas ziĦā, ka pāreja uz jaunu mītni notiek raiti — gan laika ziĦā, gan atbalsta 
un palīdzības ziĦā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas projekts 
3. apsvērums 
 
 
Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts Grozījums 

(3) ĥemot vērā šo situāciju, 2013. gada 
8. oktobrī dalībvalstu valdību pārstāvji 
savstarpēji vienojās par pasākumiem 
CEPOL uzĦemšanai, saskaĦā ar ko 
CEPOL mītne pēc Bramshilas atstāšanas 
atradīsies Budapeštā. Minētā vienošanās 
būtu jāiekĜauj Padomes 
Lēmumā 2005/681/TI. 

(3) ĥemot vērā šo situāciju un būtisko 
nepieciešamību saglabāt pilnīgu CEPOL 
neatkarību, būtu jāveic pasākumi, saskaĦā 
ar kuriem CEPOL mītne pēc Bramshilas 
atstāšanas atradīsies Budapeštā. Šie 
pasākumi būtu jāiekĜauj Padomes 
Lēmumā 2005/681/TI. 

Pamatojums 

Lēmums pārcelt CEPOL ir jāpieĦem koplēmuma procedūrā, kurā Parlaments un Padome ir 
likumdevēji ar vienādām tiesībām. Politiskajam lēmumam, ko Padome pieĦēma 8. oktobrī par 
to, kam Padome dod priekšroku attiecībā uz jauno CEPOL mītni, nav saistoša spēka attiecībā 
uz Parlamentu, un tādēĜ to nevajadzētu minēt galīgajā teksta redakcijā, par kuru vienojas abas 
iestādes. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas projekts 
3.a apsvērums (jauns) 
 
Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts Grozījums 

 (3a) Pirms CEPOL sāk darboties jaunajā 
mītnes vietā, būtu jānoslēdz nolīgums par 
galveno mītni, pamatojoties uz Komisijas 
izstrādātu noteikumu kopumu. 

 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas projekts 
1. pants – 1. punkts – 1. daĜa 
Padomes Lēmums 2005/681/TI 
4. pants 
 
 
Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts Grozījums 

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, 
Ungārijā. 

CEPOL mītne uz laiku atrodas Budapeštā, 
Ungārijā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas projekts 
1.a pants (jauns) 
 
 
Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts Grozījums 

 1.a pants 

 Komisija ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā izvērtē 
Lēmuma 2005/681/TI efektivitāti, Ħemot 
vērā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību noteikumu punktus, kas 
reglamentē CEPOL, kā arī jaunos 
uzdevumus, kas CEPOL paredzēti 
Komisijas 2013. gada 27. marta 
paziĦojumā „Eiropas Tiesībaizsardzības 
apmācības shēmas izveide”, un 
nepieciešamības gadījumā iesniedz tiesību 
aktu priekšlikumus Lēmuma 2005/681/TI 
grozīšanai, vienlaikus nodrošinot CEPOL 



 

 

 PE533.792/ 4 

 LV 

pilnīgu neatkarību. 

Pamatojums 

Šī regula ir nepieciešama, lai atrisinātu steidzamo situāciju saistībā ar Bramshilas mītnes 
slēgšanu. Tomēr CEPOL darbība nevar turpināties vecā Padomes lēmuma ietvaros. Pirms 
4 gadiem stājās spēkā Lisabonas līgums, citu TI aăentūru, kā Eiropols un Eurojust, tiesiskie 
regulējumi atrodas atjaunināšanas un pārskatīšanas stadijā, un aăentūra CEPOL nevar 
atpalikt. Turklāt ir paredzēts, ka CEPOL būs centrālā nozīme nesen ierosinātajā 
Tiesībaizsardzības apmācības shēmā, un šim nolūkam ir Ĝoti nepieciešams pārskatīt tās 
mandātu un uzdevumus. Eiropas parlaments var piekrist atrisināt jautājumu par mītnes 
atrašanās vietu, bet tikai ar nosacījumu, ka drīz sekos priekšlikums pārskatītai regulai par 
CEPOL.  

Grozījums Nr.  6 

Regulas projekts 
2.a pants (jauns) 
 
 
Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts Grozījums 

 2.a pants 

 Pārskatīšana 

 Komisija šo regulu pārskata, vēlākais, līdz 
2019. gadam, tostarp veicot rūpīgu 
izmaksu un ieguvumu analīzi un visu 
iespējamo variantu ietekmes novērtējumu, 
un attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību 
aktu priekšlikumus tās grozīšanai, 
vienlaikus pilnībā ievērojot būtisko 
nepieciešamību saglabāt pilnīgu CEPOL 
neatkarību. 

 
 
 
 


