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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж 
за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Колежа1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20023 на 
Съвета, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за 
създаване на Европейски полицейски колеж (CEPOL)4, и по-специално член 16 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, 
посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета6, и по-специално член 108 от него,

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 29.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
6 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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– като взе предвид Решение C(2011)4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на 
съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2343/2002,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. 
относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

– като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж 
(Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични 
разходи,

– като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на 
Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

– като взе предвид годишния отчет за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция 
„Правосъдие, свобода и сигурност“,

– като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж 
във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за 
периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на 
Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид бележката на Службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. 
номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на 
МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към 
него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно 
„Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж“,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към 
него относно прилагането на неговото Ръководство за обществените поръчки през 
периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0240/2014),

1. освобождава от отговорност директора на Европейския полицейски колеж във 
връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2012 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, 
която е неразделна част от него, на директора на Европейския полицейски колеж, на 
Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален 
вестник на Европейския съюз (серия L).
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за 
финансовата 2012 година
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж 
за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Колежа1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20023 на 
Съвета, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за 
създаване на Европейски полицейски колеж (CEPOL)4, и по-специално член 16 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, 
посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета6, и по-специално член 108 от него,

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 29.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
6 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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– като взе предвид Решение C(2011)4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на 
съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2343/2002,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. 
относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

– като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж 
(Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични 
разходи,

– като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на 
Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

– като взе предвид годишния отчет за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция 
„Правосъдие, свобода и сигурност“,

– като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж 
във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за 
периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на 
Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид бележката на Службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. 
номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на 
МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към 
него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно 
„Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж“,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към 
него относно прилагането на неговото Ръководство за обществените поръчки през 
периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0240/2014),

1. одобрява приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за 
финансовата 2012 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на 
Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да 
осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж 
за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Колежа1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2 („Финансовият регламент“), и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20023 на 
Съвета, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за 
създаване на Европейски полицейски колеж (CEPOL)4, и по-специално член 16 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, 
посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 29.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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Съвета1, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид Решение C(2011)4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на 
съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2343/2002,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. 
относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

– като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж 
(Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични 
разходи,

– като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на 
Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

– като взе предвид годишния отчет за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция 
„Правосъдие, свобода и сигурност“,

– като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж 
във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за 
периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на 
Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид бележката на Службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. 
номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на 
МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010 – 2014 г.,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към 
него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно 
„Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж“,

– като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към 
него относно прилагането на неговото Ръководство за обществените поръчки през 
периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

– като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0240/2014),

А. като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския полицейски колеж 
(„Колежът“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2012 година възлиза на 

1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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8 450 640 EUR, което представлява увеличение от 1,31% спрямо 2011 г.; като има 
предвид, че целият бюджет на Колежа се осигурява от бюджета на Съюза;

Б. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Колежа за финансовата 2012 година са надеждни 
и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност 
за финансовата 2011 година

1. отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на етапа на 
изпълнение три от четирите корективни действия, предприети в отговор на 
забележките от предходната година, са маркирани като „предстоящи“, а едно 
корективно действие е маркирано като „текущо“;

2. потвърждава въз основа на информация от Колежа, че:

– високото равнище на преносите се дължи основно на факта, че разходите във 
връзка с курсовете, организирани през последните месеци на 2011 г. съгласно 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, не са били дължими за 
възстановяване преди началото на 2012 г. и че анулиранията се обясняват главно с 
факта, че получателите на безвъзмездни средства от държавите членки са 
организирали курсовете с по-малко средства от първоначално предвиденото в 
бюджета,

– контролът на изпълнението на бюджета и мониторингът на усвояването на 
индивидуалните поети задължения са се подобрили, като е поставен допълнителен 
акцент върху бюджетните кредити за поети задължения, които са били пренесени,

– за да подобри финансовото управление и да предотврати повтарянето на 
ситуации като например използването на бюджетни кредити за плащания по 
неправилни бюджетни редове във връзка с „Курсове и семинари“, Колежът е 
пристъпил към рационализация на структурата на своя бюджет, като е намалил 
броя на бюджетните редове, които се използват за поемането на задължения за 
курсовете,

– разработена е нова процедура за бюджетните трансфери, която се очаква да бъде 
одобрена, като се очаква тази подобрена структура на бюджета заедно със 
засиления надзор на изпълнението на бюджета и допълнителните подобрения на 
бюджетните процедури да доведат до тенденция на намаляване на бюджетните 
трансфери;

Бюджетно и финансово управление

3. отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са 
довели до степен на изпълнение на бюджета от 95,1% и че процентът на 
изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 76%;
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Поети задължения и преноси

4. отбелязва със загриженост, че от общо 1 700 000 EUR бюджетни кредити за поети 
задължения, пренесени от 2011 г., 700 000 EUR (41,2%) са анулирани през 2012 г.; 
признава, че това се дължи основно на по-ниските от предвиденото разходи за 
възстановяване съгласно споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от 
2011 г. (440 000 EUR или 62% от анулираните преноси);

5. отбелязва, че равнището на бюджетните кредити, за които е поето задължение през 
2012 г., варира за различните дялове между 90% и 99% от общия размер на 
бюджетните кредити, което показва, че правните задължения са поети 
своевременно; отбелязва, че равнището на пренесените към 2013 г. бюджетни 
кредити, за които е поето задължение, е високо за дял III („Оперативни разходи“), 
тъй като възлиза на 1 500 000 EUR (36%); признава, че това не се дължи на 
забавяния при изпълнението на годишната работна програма на Колежа за 2012 г., 
а най-вече на преноса, посочен в параграф 6, и на факта, че разходите във връзка с 
курсовете, организирани през последните месеци на 2012 г. съгласно 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от 2012 г., не са били 
дължими за възстановяване преди началото на 2013 г.;

6. изразява съжаление, че преносът към 2013 г. на бюджетни кредити, за които е 
поето задължение, в размер на 355 500 EUR за програмата за обмен от 2013 г. 
(предвидена да се изпълнява в периода март – ноември 2013 г.) е извършен без 
позоваване на програмата за обмен от 2013 г. в годишната работна програма на 
Колежа за 2012 г.; отбелязва, че тъй като през 2012 г. не е взето финансово решение 
по въпроса, този пренос е нередовен;

Трансфери

7. отбелязва, че през 2012 г. Колежът е извършил 37 бюджетни трансфера в размер на 
1 000 000 EUR, като 36 от тях са извършени в рамките на съответните дялове;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8. припомня на Колежа, че трябва да осигури пълно съответствие с Ръководството за 
набиране на персонал в CEPOL, както и да повиши още повече прозрачността на 
процедурите за набиране на персонал; отбелязва със загриженост, че обявленията 
за незаети длъжности невинаги са публикувани най-малко шест седмици преди 
крайния срок за кандидатстване и че липсват доказателства, че оценителите са се 
уверили, че правилата за подаване на кандидатурите са спазени; изразява 
загриженост, че приложените критерии за подбор невинаги съответстват на 
критериите, посочени в обявленията за незаети длъжности, и че са установени 
големи закъснения в някои от случаите на разглеждане на кандидатурите;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност
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9. отбелязва, че Колежът ще преразгледа своите действащи договорености относно 
конфликтите на интереси с цел изготвянето на специфична политика в областта на 
конфликтите на интереси през 2014 г. въз основа на насоките на Комисията за 
предотвратяване и управление на конфликти на интереси в децентрализираните 
агенции на ЕС; отбелязва, че в рамките на този преглед ще бъдат взети под 
внимание членовете на управителния съвет и работните групи или други категории 
заинтересовани страни, които сътрудничат пряко с Колежа, но не са негови 
служители; призовава Колежа да информира органа по освобождаване от 
отговорност относно резултатите от прегледа след приключването му;

10. отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на 
управителния съвет, изпълнителния директор и висшето ръководство не са 
публично достъпни; призовава Колежа да коригира незабавно това положение;

Вътрешен одит

11. потвърждава въз основа на информация от Колежа, че през 2012 г. Службата за 
вътрешен одит на Комисията е извършила одит на възлагането на обществени 
поръчки и е проследила последващите действия във връзка с предишните 
препоръки; потвърждава, че структурата за вътрешен одит на Колежа е извършила 
последваща проверка на системите за управление и контрол в две области; 
отбелязва, че в резултат на одита на Службата за вътрешен одит са отправени две 
много важни и пет важни препоръки; потвърждава, че Колежът е изготвил план за 
действие, който е бил приет от Службата за вътрешен одит, и е предприел 
незабавни мерки във връзка с двете много важни препоръки; отбелязва, че всички 
препоръки от предходните доклади на Службата за вътрешен одит (за 2011 г. и 
преди това) са приключени;

Други коментари

12. отбелязва със загриженост, че разискванията относно бъдещето на Колежа, които 
продължават от няколко години, създават несигурност, която все така затруднява 
бизнес планирането и изпълнението;

13. подчертава, че въпросът за местонахождението на бъдещото седалище на Колежа 
трябва да се изясни възможно най-бързо преди края на 2014 г. поради посочените 
от Сметната палата причини, свързани с персонала и планирането на бюджета;

14. подчертава, че при избора на ново седалище на Колежа трябва да бъдат взети под 
внимание икономическите фактори;

15. подчертава, че предложението на Комисията за сливане на Колежа с Европейската 
полицейска служба беше отхвърлено с голямо мнозинство в Съвета и че по 
инициатива на 25 държави членки беше предложено Решение 2005/681/ПВР на 
Съвета за създаването на Колежа да бъде изменено чрез приемането на регламент 
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съобразно процедурата на съвместно вземане на решение;

16. подчертава, че е необходима възможно най-голяма предвидимост, така че 
преместването в новото седалище да се осъществи при зачитане на принципите на 
добро финансово управление; счита, че за целта Обединеното кралство следва да 
поеме разходите по преместването на Колежа, след като взе едностранно решение 
да не бъде приемаща държава;

Резултати от дейността

17. изисква от Колежа да съобщава по достъпен начин резултатите и въздействието от 
своята работа по отношение на европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

oo o

18. по отношение на други забележки, придружаващи неговото решение за 
освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към 
своята резолюция от ... 2014 г.1 относно резултатите от дейността, финансовото 
управление и контрола на агенциите.

1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2014)...
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Докладчик по становище: Вероник Матийо Уйон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва заключенията на Сметната палата, която счита, че годишните отчети на 
Европейския полицейски колеж (CEPOL) дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2012 г.;

2. приветства напредъка, постигнат като цяло от CEPOL във финансовото управление 
през последните години, и насърчава CEPOL да продължи в тази посока; в този 
контекст отбелязва слабостите при планирането на бюджета, както и във връзка с 
прозрачността на процедурите по набиране на персонал;

3. подчертава несигурното положение на служителите на CEPOL с оглед на бъдещето 
на Агенцията и призовава законодателите да изяснят възможно най-бързо къде ще 
се намира бъдещото седалище на Агенцията от 2014 г. нататък поради посочените 
от Сметната палата причини, свързани с персонала и планирането на бюджета;

4. приканва законодателите да вземат предвид икономическия аспект при техния 
избор на ново седалище за CEPOL;

5. припомня, че предложението на Комисията за сливане на CEPOL с Европол беше 
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отхвърлено с голямо мнозинство на Съвета и че по инициатива на 25 държави 
членки предлага решението на Съвета за CEPOL да се измени чрез приемането на 
регламент с процедура на съвместно вземане на решение;

6. подчертава, че е необходима възможно най-голяма предсказуемост, с оглед 
зачитане на принципите на добро финансово управление при преместването в 
бъдещото седалище, и че за тази цел Обединеното кралство следва да поеме 
разходите по преместването на Агенцията поради факта, че се отказа едностранно 
от седалището на CEPOL;
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