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Изменение 1
Никола Прокачини

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отново подчертава ролята на 
Агенцията на Европейския съюз за 
обучение в областта на 
правоприлагането („CEPOL“ или 
„Агенцията“) за предоставянето на 
информация на националните 
правоприлагащи експерти относно 
последните събития в областта на 
правоприлагането и за улесняването на 
обмена на най-добри практики;

1. отново подчертава ролята на 
Агенцията на Европейския съюз за 
обучение в областта на 
правоприлагането („CEPOL“ или 
„Агенцията“) за предоставянето на 
информация на националните 
правоприлагащи експерти относно 
последните събития в областта на 
правоприлагането и за улесняването на 
обмена на най-добри практики сред 
държавите членки; подчертава, че 
Агенцията също така работи с 
органи на Съюза, международни 
организации и трети държави с цел 
да се гарантира, че заплахите за 
сигурността биват преодолявани чрез 
рационален отговор;

Or. en

Изменение 2
Мортен Петерсен

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства факта, че Сметната 
палата („Палатата“) обяви операциите, 
свързани с годишните отчети на CEPOL 
за финансовата 2018 година, за 
законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти, а финансовото 
състояние към 31 декември 2018 г. за 
вярно представено; припомня, че 
бюджетът на Агенцията се е увеличил 
от 9 на 10 милиона евро (+11%), докато 

2. приветства факта, че Сметната 
палата („Палатата“) обяви операциите, 
свързани с годишните отчети на CEPOL 
за финансовата 2018 година, за 
законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти, а финансовото 
състояние към 31 декември 2018 г. за 
вярно представено; припомня, че 
бюджетът на Агенцията се е увеличил 
от 9 на 10 милиона евро (+11%), докато 
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персоналът ѝ е намалял от 53 на 51 
души (-4%) в сравнение с 2017 г.;

персоналът ѝ е намалял от 53 на 51 
души (-4%) в сравнение с 2017 г.; при 
все това изразява съжаление, че 
CEPOL е трябвало да откаже 
многобройни валидни и легитимни 
искания за обучение на държавите 
членки в ключови области на 
правоприлагането поради бюджетни 
ограничения; изразява загриженост, 
че понастоящем CEPOL не може да 
отговори в достатъчна степен на 
търсенето от страна на държавите 
членки на образование и обучение за 
правоприлагащите общности в Съюза 
и съседните държави;

Or. en

Изменение 3
Пернандо Барена Арса, Клеър Дейли, Констандинос Арванитис

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва със загриженост, че 
CEPOL продължава да страда от голямо 
текучество на персонал и ограничен 
брой кандидатури от други държави 
членки; отново изразява безпокойството 
си, че това може да окаже въздействие 
върху операциите на Агенцията; във 
връзка с това отбелязва, че Правилникът 
за длъжностните лица предлага 
необходимата гъвкавост, така че при 
назначаването на длъжностни лица да 
бъдат взети под внимание 
преобладаващите в Съюза условия на 
пазара на труда с цел да се отговори на 
специфичните потребности на 
институциите; призовава CEPOL да 
предприеме мерки за подобряване на 
положението;

4. отбелязва със загриженост, че 
CEPOL продължава да страда от голямо 
текучество на персонал и ограничен 
брой кандидатури от други държави 
членки; отново изразява безпокойството 
си, че това може да окаже въздействие 
върху операциите на Агенцията; във 
връзка с това отбелязва, че Правилникът 
за длъжностните лица предлага 
необходимата гъвкавост, така че при 
назначаването на длъжностни лица да 
бъдат взети под внимание 
преобладаващите в Съюза условия на 
пазара на труда с цел да се отговори на 
специфичните потребности на 
институциите; призовава CEPOL да 
предприеме мерки за подобряване на 
положението; настоятелно призовава 
Агенцията да вземе предвид 
географския баланс при наемането на 
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нов персонал;

Or. en

Изменение 4
Оливие Шастел, Мортен Петерсен

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. изразява задоволството си, че 
CEPOL е изпълнил две от шестте 
неизпълнени препоръки на Палатата, а 
именно тези, които се отнасят до 
потвърждаването на валидността на 
счетоводната система и изчерпателния 
анализ на възможното отражение на 
Брексит; отбелязва, че все още 
продължават да се провеждат 
корективни действия по отношение 
на други две препоръки, в частност 
голямото текучество на персонал и 
публикуването на обявленията за 
свободни работни места на уебсайта 
на Европейската служба за подбор на 
персонал; призовава Агенцията да 
предприеме своевременно 
необходимите мерки за приключване 
на тези корективни действия и да 
предприеме последващи действия във 
връзка с неизпълнените препоръки 
относно електронните обществени 
поръчки, и по-конкретно 
въвеждането на електронно подаване 
на оферти.

5. изразява задоволството си, че 
CEPOL е изпълнил две от шестте 
неизпълнени препоръки на Палатата, а 
именно тези, които се отнасят до 
потвърждаването на валидността на 
счетоводната система и изчерпателния 
анализ на възможното отражение на 
Брексит;

Or. en

Изменение 5
Оливие Шастел, Мортен Петерсен

Проект на становище
Параграф 5 – алинея 1 (нова)
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Проект на становище Изменение

изразява съжаление, че все още 
продължават да се провеждат 
корективни действия по отношение 
на други две неизпълнени препоръки на 
Палатата, в частност голямото 
текучество на персонал и 
публикуването на обявленията за 
свободни работни места на уебсайта 
на Европейската служба за подбор на 
персонал, и поради това призовава 
Агенцията да предприеме 
своевременно необходимите мерки за 
приключване на тези корективни 
действия и да предприеме незабавно 
последващи действия във връзка с 
неизпълнените препоръки относно 
електронните обществени поръчки, и 
по-конкретно въвеждането на 
електронно подаване на оферти.

Or. en

Изменение 6
Оливие Шастел, Мортен Петерсен

Проект на становище
Параграф 5 а (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че е важно да се 
предоставят основани на пола данни, 
за да може да се анализира 
развитието на баланса между 
половете сред персонала и в 
ръководните органи на Агенцията.

Or. en


