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Ändringsförslag  1 

Utkast till förordning 
Skäl 2 

 
Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

(2) I skrivelser av den 12 december 2012 

och den 8 februari 2013 meddelade 
Förenade kungariket att det inte längre 

vill vara värdland för Cepol. Förutom 

Cepol finns i Bramshill även National 

Policing Improvement Agencys nationella 

polisutbildningsanläggning som Förenade 

kungariket har beslutat att ersätta med en 

ny polisakademi på annan plats. Förenade 

kungariket har därför beslutat att stänga 

den nationella 

polisutbildningsanläggningen i Bramshill 

och sälja anläggningen, då kostnaderna var 

höga och att det inte fanns någon alternativ 

affärsmodell som kunde drivas i 

anläggningen. 

(2) Trots Förenade kungarikets rättsliga 
förpliktelser i enlighet med både rådets 
beslut 2005/681/RIF och den 
överenskommelse om säte som ingicks 
mellan Förenade kungarikets regering 
och Cepol den 30 december 2004 
underrättade Förenade kungariket, i 
skrivelser av den 12 december 2012 och 

den 8 februari 2013, Cepol om att det 

ensidigt beslutat att det inte längre ville 
vara värdland för Cepol. Förutom Cepol 

finns i Bramshill även National Policing 

Improvement Agencys nationella 

polisutbildningsanläggning som Förenade 

kungariket har beslutat att ersätta med en 

ny polisakademi på annan plats. Förenade 

kungariket har därför beslutat att stänga 

den nationella 

polisutbildningsanläggningen i Bramshill 

och sälja anläggningen, då kostnaderna var 

höga och att det inte fanns någon alternativ 



 

 

 PE533.792/ 2 

 SV 

affärsmodell som kunde drivas i 

anläggningen. Fördragets krav på 
uppriktigt samarbete, och framför allt 
skyldigheterna enligt artikel 4 i EU-
fördraget att ”vidta alla lämpliga åtgärder 
[...] för att säkerställa att de skyldigheter 
fullgörs som följer av fördragen eller av 
unionens institutioners akter”, innebär att 
Förenade kungarikets regering måste 
säkerställa en smidig flytt av Cepol som 
inte äventyrar Cepols vanliga budget. 

Motivering 

Det är viktigt att betona att Förenade kungariket har en rättslig förpliktelse att vara värdland 
för Cepol. Man måste visserligen respektera landets önskan att sälja den nuvarande 
anläggningen och inte längre vara värdland, men med tanke på att beslutet är ensidigt bör man 
kräva att Förenade kungariket åtminstone underlättar en smidig övergång till ett nytt säte, när 
det gäller såväl tidsförloppet som hjälp och stöd. 

 

Ändringsförslag  2 

Utkast till förordning 
Skäl 3 
 

Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

(3) Mot bakgrund av detta enades 
företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar den 8 oktober 2013 i 
samförstånd om ett arrangemang för 
värdskapet för Cepol, enligt vilket Cepols 

säte kommer att bli Budapest efter flytten 

från Bramshill. Denna överenskommelse 
bör införlivas i rådets beslut 2005/681/RIF. 

(3) Mot bakgrund av detta och av det 
centrala behovet av att upprätthålla 

Cepols fullständiga oberoende bör det 
införas bestämmelser om att förlägga 
Cepols säte till Budapest efter flytten från 

Bramshill. Dessa bestämmelser bör 

införlivas i rådets beslut 2005/681/RIF. 

Motivering 

Beslutet om att flytta Cepol måste fattas inom ramen för medbeslutandeförfarandet, där 
parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare. Det politiska beslut som rådet fattade den 
8 oktober om sina preferenser när det gäller placeringen av Cepols säte är inte bindande för 
parlamentet och bör därför inte nämnas i den sluttext som båda institutionerna har kommit 
överens om. 
 

Ändringsförslag  3 

Utkast till förordning 
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Skäl 3a (nytt) 
 

Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

 (3a) Innan Cepol inleder sin operativa fas 
vid sitt nya säte bör det ingås en 
överenskommelse om säte som bygger på 
en uppsättning bestämmelser som 
kommissionen har tillhandahållit. 

 

Ändringsförslag  4 

Utkast till förordning 
Artikel 1 – stycke 1 
Rådets beslut 2005/681/RIF  

Artikel 4 

 

Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

”Cepol ska ha sitt säte i Budapest i 

Ungern.” 

”Cepol ska tillfälligt ha sitt säte i Budapest 

i Ungern.” 

 

Ändringsförslag  5 

Utkast till förordning 
Artikel 1a (ny) 
 

Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Kommissionen ska senast 18 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande 
utvärdera effektiviteten i beslut 
2005/681/RIF mot bakgrund av de 
bestämmelser i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt som rör Cepol, 
samt de nya uppgifter som planerats för 
Cepol i kommissionens meddelande av 
den 27 mars 2013 om inrättande av ett 
europeiskt utbildningsprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning och, 
där så är lämpligt, lägga fram 
lagstiftningsförslag om ändring av beslut 
2005/681/RIF under iakttagande av 
Cepols fullständiga oberoende. 
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Motivering 

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

Ändringsförslag  6 

Utkast till förordning 
Artikel 2a (ny) 
 

Utkastet från en grupp medlemsstater Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Översyn 

 Kommissionen ska senast 2019 se över 
denna förordning, bland annat genom att 
utföra en grundlig kostnadsnyttoanalys 
och konsekvensbedömning av alla 
eventuella valmöjligheter och vid behov 
lägga fram lagstiftningsförslag om 
ändringar av den med full respekt för det 
grundläggande behovet av att bevara 
Cepols fullständiga oberoende.  

 

 

 

 


