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Amendamentul 1 

Proiect de regulament 

Considerentul 2 

 

Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

(2) Prin scrisorile sale din 12 decembrie 
2012 și 8 februarie 2013, Regatul Unit a 
informat CEPOL că nu mai dorește să îi 
găzduiască sediul pe teritoriul său. În afara 
CEPOL, Bramshill găzduiește și un local 
de formare a poliției naționale care aparține 
National Policing Improvement Agency, pe 
care Regatul Unit a decis să îl înlocuiască 
cu un nou colegiu de poliție care ar urma să 
funcționeze într-un alt amplasament. Prin 
urmare, Regatul Unit a decis să închidă 
sediul național de formare a cadrelor de 
poliție din Bramshill și să vândă locația, 
precizând faptul că s-au înregistrat costuri 
aferente mari și nu a apărut un model 
economic alternativ pentru a exploata 
locația. 

(2) Fără a aduce atingere obligațiilor 
juridice ce incumbă Regatului Unit în 
virtutea Deciziei 2005/681/JAI a 
Consiliului și a Acordului privind sediul 
încheiat între guvernul Regatului Unit și 
CEPOL la 30 decembrie 2004, prin 
scrisorile sale din 12 decembrie 2012 și 8 
februarie 2013, Regatul Unit a informat 
CEPOL că a decis în mod unilateral că nu 
mai dorea să îi găzduiască sediul pe 
teritoriul său. În afara CEPOL, Bramshill 
găzduiește și un local de formare a poliției 
naționale care aparține National Policing 
Improvement Agency, pe care Regatul 
Unit a decis să îl înlocuiască cu un nou 
colegiu de poliție care ar urma să 
funcționeze într-un alt amplasament. Prin 
urmare, Regatul Unit a decis să închidă 
sediul național de formare a cadrelor de 
poliție din Bramshill și să vândă 
amplasamentul, precizând faptul că s-au 
înregistrat costuri aferente mari și nu a 
apărut un model economic alternativ pentru 
a exploata amplasamentul. Obligațiile 
prevăzute în tratat de cooperare sinceră și, 
în special, obligațiile ce decurg din 
articolul 4 din TUE de „a lua orice 
măsură adecvată de asigurare a 
îndeplinirii obligațiilor care decurg din 
actele instituțiilor Uniunii” impun 
guvernului Regatului Unit să asigure o 
trecere fără probleme a CEPOL la noul 
amplasament, fără a periclita bugetul 
obișnuit al CEPOL. 

Justificare 

Este important de subliniat faptul că Regatul Unit are obligația legală de a găzdui agenția 
CEPOL. Dorința sa de a vinde sediul actual și intenția de a nu mai găzdui sediul pe teritoriul 
său trebuie respectată. Totuși, o astfel de decizie unilaterală ar trebui, cel puțin, să aibă 
consecințe în ceea ce privește o tranziție fără probleme spre un nou sediu, atât în ce privește 
calendarul, precum și sprijinul și ajutorul. 
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Amendamentul 2 

Proiect de regulament 

Considerentul 3 
 

Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

(3) Având în vedere situația dată, la 8 
octombrie 2013, reprezentanții guvernelor 
statelor membre au ajuns la un acord 
comun privind modalitățile de găzduire a 
CEPOL conform căruia CEPOL va fi 
găzduit de Budapesta de îndată ce se va 
muta din Bramshill. Acest acord ar trebui 
inclus în Decizia Consiliului 
2005/681/JAI. 

(3) Având în vedere situația dată și 
necesitatea fundamentală de a menține 
independența deplină a CEPOL, ar trebui 
găsite modalități prin care CEPOL să fie 
găzduit de Budapesta de îndată ce se va 
muta din Bramshill. Aceste acorduri ar 
trebui incluse în Decizia 2005/681/JAI a 
Consiliului. 

Justificare 

Decizia de a muta CEPOL trebuie luată prin procedura de codecizie, în care Parlamentul 
European și Consiliul sunt colegiuitori egali. Decizia politică luată de Consiliu la 8 octombrie 
cu privire la preferința Consiliului pentru noul sediu al CEPOL nu are caracter obligatoriu 
pentru Parlament și, prin urmare, nu ar trebui menționată în textul final convenit de ambele 
instituții. 
 
 

Amendamentul 3 

Proiect de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 
 

Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

 (3a) Înainte ca CEPOL să își înceapă 
etapa operațională la noua adresă, ar 
trebui încheiat un acord de sediu, pe baza 
unei serii de dispoziții elaborate de 
Comisia Europeană. 

 
 

Amendamentul 4 

Proiect de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 

Decizia 2005/681/JAI a Consiliului 
Articolul 4 
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Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

„Sediul CEPOL se află la Budapesta, 
Ungaria.“ 

„Sediul CEPOL se află temporar la 
Budapesta, Ungaria.ˮ 

 

Amendamentul 5 

Proiect de regulament 

Articolul 1a (nou) 
 

Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

 Articolul 1a 

 În termen de cel mult 18 luni de la 
intrarea efectivă în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia evaluează 
eficacitatea Deciziei 2005/681/JAI, în 
lumina dispozițiilor din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene 
referitoare la CEPOL, precum și noile 
sarcini avute în vedere pentru CEPOL în 
Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 
intitulată „Instituirea unui Program 
european de formare în materie de 
aplicare a legiiˮ și, după caz, prezintă 
propuneri legislative de modificare a 
Deciziei 2005/681/JAI, asigurând, în 
același timp, independența deplină a 
CEPOL. 

Justificare 

Prezentul regulament este necesar pentru soluționarea situației urgente legate de închiderea 
amplasamentului de la Bramshill. Însă CEPOL nu poate continua să funcționeze conform 
vechii decizii a Consiliului. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare acum patru ani, cadrele 
legislative pentru alte agenții JAI, cum ar fi Europol și Eurojust, sunt pe cale a fi actualizate și 
revizuite, iar agenția CEPOL nu poate rămâne în urmă. În plus, se presupune că CEPOL va 
juca un rol primordial în Programul european de formare în materie de aplicare a legii nou 
propus și, în acest sens, o revizuire a mandatului și atribuțiilor sale este imperios necesară. 
Parlamentul European poate fi de acord cu soluționarea chestiunii sediului, însă numai cu 
condiția ca aceasta să fie urmată la scurt timp de un regulament revizuit privind CEPOL.  

Amendamentul 6 

Proiect de regulament 

Articolul 2 a (nou) 
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Proiectul grupului de state membre Amendamentul 

 Articolul 2a 

 Reexaminare 

 Comisia reexaminează prezentul 
regulament până în 2019 cel mai târziu, 
inclusiv prin efectuarea unei analize 
cuprinzătoare privind costurile și 
beneficiile și a unei evaluări a impactului 
tuturor opțiunilor posibile și, după caz, 
prezintă propuneri legislative pentru 
modificarea acestuia, cu respectarea 
deplină a necesității fundamentale de a 
menține independența deplină a CEPOL. 

 
 
 
 


