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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2009/681/JSK, millega luuakse 
Euroopa politseikolledž (CEPOL)4, eriti selle artiklit 16,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108, 

– võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2011. aasta otsust C(2011)4680, millega antakse 
nõusolek teha Euroopa Politseikolledži taotletud erand määrusest (EÜ, Euratom) nr 
2343/2002, 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 29.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 12. juuli 2010. aasta aruannet erakulude 
hüvitamise kohta (10/0257/KA), 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži tellitud välisauditit (leping nr CEPOL/2010/001) 
erakulude hüvitamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži viie aasta välishindamise lõpparuannet (leping nr 
CEPOL/CT/2010/002), 

– võttes arvesse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 2009. aasta 
tegevusaruannet, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 4. arenguaruannet mitmeaastase töökava (2010–
2014) rakendamise kohta, 

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži mitmeaastase töökava 
(2010–2014) rakendamise kohta, 

– võttes arvesse siseauditi talituse 4. juuli 2011. aasta teadet (Ares (2011) 722479) Euroopa 
Politseikolledži mitmeaastase töökava (2010–2014) rakendamise 3. arenguaruande kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni Euroopa Politseikolledži 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta, ja selle lisasid, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet hangete korraldamise juhendi 
rakendamise kohta ajavahemikus 1. juuli 2010 kuni 1. juuli 2011 ja selle lisa, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni arvamust (A7-0240/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži direktori tegevusele kolledži 2012. aasta 
eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2009/681/JSK, millega luuakse 
Euroopa politseikolledž (CEPOL)4, eriti selle artiklit 16,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108, 

– võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2011. aasta otsust C(2011)4680, millega antakse 
nõusolek teha Euroopa Politseikolledži taotletud erand määrusest (EÜ, Euratom) nr 
2343/2002, 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 29.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 12. juuli 2010. aasta aruannet erakulude 
hüvitamise kohta (10/0257/KA), 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži tellitud välisauditit (leping nr CEPOL/2010/001) 
erakulude hüvitamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži viie aasta välishindamise lõpparuannet (leping nr 
CEPOL/CT/2010/002),

– võttes arvesse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 2009. aasta 
tegevusaruannet,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 4. arenguaruannet mitmeaastase töökava (2010–
2014) rakendamise kohta,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži mitmeaastase töökava 
(2010–2014) rakendamise kohta,

– võttes arvesse siseauditi talituse 4. juuli 2011. aasta teadet (Ares (2011) 722479) Euroopa 
Politseikolledži mitmeaastase töökava (2010–2014) rakendamise 3. arenguaruande kohta,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni Euroopa Politseikolledži 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta, ja selle lisasid,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet hangete korraldamise juhendi 
rakendamise kohta ajavahemikus 1. juuli 2010 kuni 1. juuli 2011 ja selle lisa,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni arvamust (A7-0240/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseikolledži direktorile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa 
Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2 (edaspidi 
„finantsmäärus”), eriti selle artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2009/681/JSK, millega luuakse 
Euroopa politseikolledž (CEPOL)4, eriti selle artiklit 16,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108, 

– võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2011. aasta otsust C(2011)4680, millega antakse 
nõusolek teha Euroopa Politseikolledži taotletud erand määrusest (EÜ, Euratom) nr 
2343/2002,

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 29.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 12. juuli 2010. aasta aruannet erakulude 
hüvitamise kohta (10/0257/KA),

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži tellitud välisauditit (leping nr CEPOL/2010/001) 
erakulude hüvitamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži viie aasta välishindamise lõpparuannet (leping nr 
CEPOL/CT/2010/002),

– võttes arvesse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi 2009. aasta 
tegevusaruannet,

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 4. arenguaruannet mitmeaastase töökava (2010–
2014) rakendamise kohta,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži mitmeaastase töökava 
(2010–2014) rakendamise kohta,

– võttes arvesse siseauditi talituse 4. juuli 2011. aasta teadet (Ares (2011) 722479) Euroopa 
Politseikolledži mitmeaastase töökava (2010–2014) rakendamise 3. arenguaruande kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni Euroopa Politseikolledži 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta, ja selle lisasid, 

– võttes arvesse Euroopa Politseikolledži aruannet hangete korraldamise juhendi 
rakendamise kohta ajavahemikus 1. juuli 2010 kuni 1. juuli 2011 ja selle lisa, 

– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid 
ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni arvamust (A7-0240/2014),

A. arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž”) finantsaruannete kohaselt oli 
kolledži 2012. aasta lõplik eelarve 8 450 640 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 
1,31% suurust kasvu; arvestades, et kolledži eelarve koosneb ainult liidu eelarvest 
eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži 2012. 
aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud 
seaduslikud ja korrektsed;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et eelmise aasta kommentaaride põhjal 
võetud neljast parandusmeetmetest kolm on täitmata ja üks on pooleli;
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2. võtab teadmiseks kolledži esitatud teabe selle kohta, et

– kõrge ülekandmiste määr oli tingitud peamiselt asjaolust, et 2011. aasta viimastel 
kuudel toetuslepingute alusel korraldatud koolitustega seotud kulud kuulusid 
hüvitamisele alles 2012. aasta alguses ning et tühistamised on selgitatavad peamiselt 
sellega, et toetuse saajad liikmesriikides korraldasid kursuseid väiksema eelarvega kui 
esialgu kavandatud;

– eelarve täitmise jälgimine ja konkreetsete kulukohustuste kasutamise jälgimine on 
paranenud ning täiendavalt pööratakse tähelepanu ülekantud kulukohustustele;

– finantsjuhtimise parandamiseks ja selleks, et vältida selliste olukordade kordumist, 
nagu koolituste ja seminaridega seotud valedelt eelarveridadelt tehtud maksed, rakendas 
kolledž eelarvestruktuuri ratsionaliseerimisprotsessi, vähendades koolitustega seotud 
kulukohustuste loomiseks kasutatavate eelarveridade hulka;

– on välja arendatud uus menetlus eelarveliste ümberpaigutuste jaoks, mis eeldatavasti 
heaks kiidetakse, ning et täiustatud eelarvestruktuur koos eelarve täitmise suurendatud 
järelevalvega ning täiustused eelarvemenetlustes peaksid hakkama ümberpaigutusi 
vähendama;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 95,1% ja maksete assigneeringute täitmise määr 76%;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4. märgib murelikult, et 2011. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute 
1 700 000 euro suurusest summast tühistati 2012. aastal 700 000 eurot (41,2%); võtab 
teadmiseks, et peamiselt oli selle põhjuseks 2011. aasta toetuslepingute alusel hüvitatavate 
kulude prognoositust väiksem summa (440 000 eurot tühistatud ülekandmisi);

5. märgib, et kulukohustustega seotud 2012. aasta assigneeringute määr moodustas eri 
jaotiste puhul 90–99% assigneeringute kogusummast, mis näitab, et juriidilised 
kohustused võeti õigeaegselt; märgib, et 2013. aastasse üle kantud kulukohustustega 
seotud assigneeringute määr oli kõrge III jaotise puhul (tegevuskulud), ulatudes 
1 500 000 euroni (36%); võtab teadmiseks, et selle põhjuseks ei olnud viivitused kolledži 
2012. aasta töökava rakendamisel, vaid peamiselt punktis 6 nimetatud ülekandmised ja 
asjaolu, et 2012. aasta viimastel kuudel 2012. aasta toetuslepingute alusel korraldatud 
koolitustega seotud kulud kuulusid hüvitamisele alles 2013. aasta alguses;

6. peab kahetsusväärseks, et ehkki kolledži 2012. aasta töökavas puudub viide 2013. aasta 
vahetusprogrammile, tehti kulukohustustega seotud assigneeringute 355 500 euro suurune 
ülekandmine 2013. aastasse 2013. aasta vahetusprogrammi jaoks (mis peaks toimuma 
2013. aasta märtsist novembrini); märgib, et kuna vastavat rahastamisotsust 2012. aastal 
ei tehtud, ei ole ülekandmine eeskirjadega kooskõlas;



PE521.647v02-00 10/15 RR\1024353ET.doc

ET

Ümberpaigutused

7. märgib, et 2012. aastal tegi kolledž eelarves 37 ümberpaigutust summas 1 000 000 eurot 
ning 36 neist tehti jaotiste siseselt;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8. tuletab kolledžile meelde, et ta peab tagama täieliku vastavuse CEPOLi 
töölevõtmissuunistele ning parandama veelgi töölevõtmismenetluste läbipaistvust; 
märgib murelikult, et vabade ametikohtade teateid ei avaldatud alati vähemalt kuus 
nädalat enne avalduste esitamise tähtaega ning puudusid tõendid selle kohta, kas hindajad 
kontrollisid avalduste esitamise eeskirjadest kinnipidamist; märgib murelikult, et 
kohaldatud valikukriteeriumid ei vastanud alati vabade ametikohtade teates toodud 
kriteeriumidele ning avalduste läbivaatamisel esines mõnel juhul suuri viivitusi;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9. võtab teadmiseks, et kolledž vaatab oma praegu kohaldatava huvide konfliktide 
haldamise korra läbi, et töötada 2014. aastal välja konkreetne huvide konfliktide poliitika 
vastavalt komisjoni esialgsetele suunistele huvide konflikti ennetamise ja haldamise 
kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; märgib, et selle toimingu raames võetakse arvesse 
juhatuse ja töörühmade liikmeid ning muid sidusrühmi, kes teevad kolledžiga otseselt 
koostööd, kuid kes ei ole kolledži töötajad; palub, et kolledž teavitaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbivaatamise tulemustest, kui need on 
selgunud;

10. märgib, et juhatuse liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna elulookirjeldused ja 
huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; palub kolledžil seda olukorda 
kiiresti parandada;

Siseaudit

11. võtab kolledži andmete põhjal teadmiseks, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi talitus 
(IAS) läbi auditi hangete kohta ning kontrollis varem antud soovituste järelmeetmeid; 
võtab teadmiseks, et kolledži sisekontrolliüksus viis läbi juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
järelkontrolli kahes valdkonnas; märgib, et IASi auditi tulemuseks oli kaks väga olulist ja 
viis olulist soovitust; võtab teadmiseks, et kolledž koostas tegevuskava, mille IAS heaks 
kiitis, ning võttis viivitamata meetmeid kahe väga olulise soovituse osas; märgib, et kõik 
varasemate IASi aruannete (2011 ja varem) soovitused on täidetud;

Muud kommentaarid

12. märgib murelikult, et mitu aastat kestnud arutelu kolledži tuleviku üle on tekitanud 
ebakindla olukorra, mis takistab endiselt kolledži tegevuse kavandamist ja rakendamist;
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13. toonitab, et kolledži tulevase asukoha küsimus tuleb töötajate ja eelarve kavandamisega 
seotud põhjustel võimalikult kiiresti enne 2014. aasta lõppu selgeks teha, nii nagu 
kontrollikoda toonitas;

14. rõhutab, et kolledži uue asukoha valimisel tuleb võtta arvesse majandustegureid;

15. toonitab, et nõukogu lükkas suure enamusega tagasi komisjoni ettepaneku liita kolledž 
Euroopa Politseiametiga ja 25 liikmesriigi algatuses soovitati muuta 
kaasotsustamismenetluse korras vastu võetava määrusega nõukogu otsust 2005/681/JSK, 
millega loodi politseikolledž;

16. toonitab, et olukord peab olema võimalikult hästi prognoositud, et tagada asukoha 
üleviimine vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele; on sellega seoses 
seisukohal, et Ühendkuningriik peaks kandma kolledži kolimiskulud, kuna 
Ühendkuningriik otsustas ühepoolselt mitte olla kolledži asukohariik; 

Tulemused

17. nõuab, et kolledž edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju 
käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

18. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014)…
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Arvamuse koostaja: Véronique Mathieu Houillon

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, mille kohaselt annab CEPOLi raamatupidamise 
aastaaruanne kõigis olulistes aspektides tõepärase pildi kolledži finantsolukorra kohta 
31. detsembri 2012. aasta seisuga;

2. avaldab heameelt edusammude üle, mida CEPOL on viimastel aastatel finantsjuhtimise 
valdkonnas üldjoontes saavutanud, ja julgustab CEPOLi samamoodi jätkama; võtab 
sellega seoses teadmiseks puudused eelarveplaneerimises ja töölevõtmismenetluste 
läbipaistvuse osas;

3. tõstab esile CEPOLi personali ebakindlat olukorda, pidades silmas kolledži tulevikku; 
nõuab, et seaduseandjad täpsustaksid võimalikult kiiresti CEPOLi tulevikku, täpsemalt 
kolledži asukohta alates 2014. aastast, seda eelkõige personaliga seotud põhjustel ja 
kontrollikoja poolt tuvastatud eelarveplaneerimisega seotud põhjustel;

4. soovitab seaduseandjatel arvestada CEPOLi uue asukoha valikul majanduslikku aspekti;

5. tuletab meelde, et nõukogu lükkas suure häälteenamusega tagasi komisjoni ettepaneku 
liita CEPOL Europoliga ning et 25 liikmesriigi algatus näeb ette CEPOLi asukohta 
käsitleva nõukogu otsuse muutmist kaasotsustamismenetluse korras vastu võetava 
määrusega;

6. toonitab, et kui oluline on võimalikult suur prognoositavus, et järgida asukoha üleviimise 
korral usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid, ning selleks peaks Ühendkuningriik 
võtma enda kanda kolledži kolimiskulud, kuna ta loobus ühepoolselt CEPOLi 
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vastuvõtjariigiks olemisest.



PE521.647v02-00 14/15 RR\1024353ET.doc

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 12.2.2014

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

43
5
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes 
Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, 
Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu 
Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude 
Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, 
Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel 
Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri 
Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-
Barnuevo García



RR\1024353ET.doc 15/15 PE521.647v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 17.3.2014

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

16
2
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin 
Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina 
Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul 
Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek 
Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Thomas Ulmer


