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Predlog spremembe  1 

Osnutek uredbe 
Uvodna izjava 2 

 
Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

(2) Združeno kraljestvo je v pismih z dne 
12. decembra 2012 in 8. februarja 2013 
obvestilo CEPOL, da ne želi več imeti 
sedeža akademije na svojem ozemlju. V 
Bramshillu je poleg sedeža CEPOL tudi 
center za usposabljanje nacionalne policije 
v okviru Nacionalne agencije za izboljšanje 
policijske dejavnosti, ki jo je Združeno 
kraljestvo sklenilo nadomestiti z novo 
policijsko akademijo, ki pa bo imela sedež 
drugje. Združeno kraljestvo je zato sklenilo 
zapreti center za usposabljanje nacionalne 
policije v Bramshillu in objekt prodati, s 
pojasnilom, da so zadevni stroški visoki, 
iskanje alternativnega poslovnega modela, 
ki bi omogočal, da objekt ostane odprt, pa 
se je izkazalo za neuspešno. 

(2) Združeno kraljestvo je, ne glede na 
svoje pravne obveznosti v skladu s 
Sklepom Sveta 2005/681/PNZ in 
sporazumom o sedežu, sklenjenim med 
vlado Združenega kraljestva in CEPOL 
30. decembra 2004, v pismih z dne 12. 
decembra 2012 in 8. februarja 2013 
obvestilo CEPOL, da je enostransko 
odločilo, da ne želi več imeti sedeža 
akademije na svojem ozemlju. V 
Bramshillu je poleg sedeža CEPOL tudi 
center za usposabljanje nacionalne policije 
v okviru Nacionalne agencije za izboljšanje 
policijske dejavnosti, ki jo je Združeno 
kraljestvo sklenilo nadomestiti z novo 
policijsko akademijo, ki pa bo imela sedež 
drugje. Združeno kraljestvo je zato sklenilo 
zapreti center za usposabljanje nacionalne 
policije v Bramshillu in objekt prodati, s 
pojasnilom, da so zadevni stroški visoki, 
iskanje alternativnega poslovnega modela, 
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ki bi omogočal, da objekt ostane odprt, pa 
se je izkazalo za neuspešno. Določbe 
Pogodbe glede lojalnega sodelovanja in 
člen 4 PEU, ki določa, da države članice 
„sprejemajo vse splošne ali posebne 
ukrepe, potrebne za zagotovitev 
izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz 
Pogodb ali aktov institucij Unije“, vlado 
Združenega kraljestva obvezujejo, da 
zagotovi nemoteno premestitev CEPOL na 
njegovo novo lokacijo, ne da bi pri tem 
ogrozile redni proračun akademije. 

Obrazložitev 

Pomembno je poudariti, da je Združeno kraljestvo pravno obvezano, da gosti Evropsko 

policijsko akademijo. Treba je sicer spoštovati željo Združenega kraljestva o prodaji sedanjega 

sedeža akademije in njegovo namero, da tega sedeža ne bo več gostilo na svojem ozemlju, 

vendar bi moral po takšni enostranski odločitvi vsaj zagotoviti nemoteno selitev na nov sedež, 

tako kar zadeva časovni okvir kot pomoč pri selitvi. 

Predlog spremembe  2 

Osnutek uredbe 
Uvodna izjava 3 
 

Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

(3) Glede na navedeno so se predstavniki 
vlad držav članic 8. oktobra 2013 na 
podlagi medsebojnega soglasja o 
ureditvah glede sedeža CEPOL dogovorili, 
da se sedež CEPOL po odhodu iz 
Bramshilla preseli v Budimpešto. Ta 
dogovor bi bilo treba vključiti v Sklep 
Sveta 2005/681/PNZ. 

(3) Glede na navedeno in glede na 
temeljno potrebo po ohranitvi popolne 
neodvisnosti CEPOL bi bilo treba 
zagotoviti ureditve, po katerih se sedež 
CEPOL po odhodu iz Bramshilla preseli v 
Budimpešto. Te ukrepe bi bilo treba 
vključiti v Sklep Sveta 2005/681/PNZ. 

Obrazložitev 

Odločitev o preselitvi CEPOL je treba sprejeti po postopku soodločanja, kjer sta Parlament in 

Svet enakopravna sozakonodajalca. Politična odločitev o novem sedežu CEPOL, ki jo je Svet 

sprejel 8. oktobra, za Parlament ni zavezujoča, zato se je ne bi smelo omenjati v končnem 

besedilu, o katerem se bosta dogovorili obe instituciji. 
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Osnutek uredbe 
Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

 (3a) Preden postane CEPOL operativen 
na novi lokaciji, bi bilo treba sprejeti 
dogovor o sedežu, ki bo temeljil na sklopu 
določb, ki jih bo pripravila Komisija. 

 
 

Predlog spremembe  4 

Osnutek uredbe 
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 
Sklep Sveta 2005/681/PNZ 
Člen 4 
 

Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

Sedež CEPOL je v Budimpešti na 
Madžarskem. 

Sedež CEPOL je začasno v Budimpešti na 
Madžarskem. 
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Osnutek uredbe 
Člen 1 a (novo) 
 

Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Komisija najkasneje 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe oceni 
učinkovitost Sklepa 2005/681/PNZ glede 
na določbe Pogodbe o delovanju Evropske 
unije o CEPOL, pa tudi nove naloge 
CEPOL, predvidene v sporočilu Komisije 
z dne 27. marca 2013 o vzpostavitvi 
evropskega programa usposabljanja na 
področju kazenskega pregona, ter po 
potrebi pripravi zakonodajne predloge za 
spremembo Sklepa 2005/681/PNZ, pri 
čemer pa zagotavlja popolno neodvisnost 
CEPOL. 

Obrazložitev 

Uredba je potrebna, da se hitro poišče rešitev za položaj, nastal zaradi zaprtja sedanjih 

prostorov v Bramshillu, vendar pa CEPOL ne more več delovati po starem sklepu Sveta. 
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Lizbonska pogodba velja zdaj že 4 leta, zakonodajni okviri za druge agencije PNZ, npr. 

Europol in Eurojust, se že posodabljajo in pregledujejo, zato CEPOL ne sme zaostati. Poleg 

tega naj bi CEPOL odigral osrednjo vlogo v novo predlaganem programu usposabljanja na 

področju kazenskega pregona, zaradi česar je pregled njegovega mandata in nalog več kot 

potreben. Evropski parlament se lahko strinja glede reševanja vprašanja sedeža akademije, a le 

pod pogojem, da bo predlog pregledane uredbe o CEPOL pripravljen v kratkem.  

Predlog spremembe  6 

Osnutek uredbe 
Člen 2 a (novo) 
 

Osnutek skupine držav članic Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Pregled 

 Komisija pregleda to Uredbo najkasneje 
do leta 2019, v pregled pa vključi tudi 
temeljito analizo stroškov in koristi ter 
oceno učinka vseh različnih možnosti in 
po potrebi vloži zakonodajne predloge za 
njeno spremembo, pri čemer pa mora v 
celoti spoštovati osnovno potrebo po 
ohranitvi popolne neodvisnosti CEPOL. 

 
 
 
 


