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Изменение 1
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0062/2020
Ришард Чарнецки
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
2019/2082(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. поставя под въпрос 
необходимостта от агенция, 
посветена специално на обучението в 
областта на правоприлагането; 
призовава Комисията да обмисли 
сливането на Агенцията с Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“); 
подчертава факта, че Агенцията и 
Европол имат много подобна сфера на 
дейност и че сливането ще опрости 
финансирането на двете агенции, а 
така също и ще разясни системата 
на агенциите на Съюза за широката 
общественост;

заличава се
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Изменение 2
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0062/2020
Ришард Чарнецки
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
2019/2082(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Комисията да 
извърши проучване за 
осъществимост, за да прецени 
възможността (ако не за пълно 
сливане) поне за установяване на 
споделени полезни взаимодействия с 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“); 
призовава Комисията да оцени и 
двата сценария, а именно 
прехвърлянето на Агенцията към 
седалището на Европол в Хага и 
прехвърлянето на седалището на 
Европол към седалището на 
Агенцията в Будапеща; отбелязва, че 
подобен акт би означавал споделяне 
на корпоративни и спомагателни 
услуги и управление на общите сгради, 
както и споделени инфраструктури, 
свързани с информационните и 
комуникационните технологии, 
телекомуникациите и интернет, 
като по този начин ще се спестят 
огромни суми пари, които биха могли 
да се използват за по-нататъшно 
финансиране на двете агенции;

заличава се

Or. en


