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Τροπολογία 1
Nicola Procaccini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι ρόλος του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου («CEPOL» ή «ο Οργανισμός») 
είναι να ενημερώνει τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα επιβολής του 
νόμου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα της επιβολής του νόμου και να 
διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

1. επαναλαμβάνει ότι ρόλος του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου («CEPOL» ή «ο Οργανισμός») 
είναι να ενημερώνει τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα επιβολής του 
νόμου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα της επιβολής του νόμου και να 
διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 
τονίζει ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται 
επίσης με όργανα της Ένωσης, διεθνείς 
οργανισμούς και τρίτες χώρες με σκοπό 
να εξασφαλιστεί ότι οι απειλές κατά της 
ασφάλειας θα αντιμετωπίζονται με 
ορθολογική απόκριση·

Or. en

Τροπολογία 2
Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει 
νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των 
ετήσιων λογαριασμών του CEPOL για το 
οικονομικό έτος 2018 και διότι εκτιμά η 
δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με 
πιστότητα· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού 
αυξήθηκε από 9 σε 10 εκατομμύρια EUR 
(+ 11%) ενώ το προσωπικό του μειώθηκε 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει 
νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των 
ετήσιων λογαριασμών του CEPOL για το 
οικονομικό έτος 2018 και διότι εκτιμά η 
δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με 
πιστότητα· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού 
αυξήθηκε από 9 σε 10 εκατομμύρια EUR 
(+ 11%) ενώ το προσωπικό του μειώθηκε 
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από 53 σε 51 (-4%) σε σύγκριση με το 
2017·

από 53 σε 51 (-4%) σε σύγκριση με το 
2017· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ο CEPOL αναγκάστηκε να 
απορρίψει πολυάριθμες έγκυρες και 
νόμιμες αιτήσεις κατάρτισης των κρατών 
μελών σε κρίσιμης σημασίας τομείς 
επιβολής του νόμου, λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών· εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο 
CEPOL δεν καλύπτει σήμερα επαρκώς τη 
ζήτηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση για τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην 
Ένωση και τις γειτονικές της χώρες·

Or. en

Τροπολογία 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Κωνσταντίνος Αρβανιτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παρατηρεί με ανησυχία ότι ο 
CEPOL εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 
και περιορισμένο αριθμό αιτήσεων από 
άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει τις 
ανησυχίες του για τον ενδεχόμενο 
αντίκτυπο του γεγονότος αυτού στη 
λειτουργία του Οργανισμού· επισημαίνει 
σχετικά ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης παρέχει την αναγκαία ευελιξία 
έναντι των συνθηκών της αγοράς εργασίας 
που επικρατούν στην Ένωση και που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
πρόσληψη υπαλλήλων προκειμένου να 
καλύπτονται οι συγκεκριμένες ανάγκες 
των θεσμικών οργάνων· ζητεί από τον 
CEPOL να λάβει μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης·

4. παρατηρεί με ανησυχία ότι ο 
CEPOL εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 
και περιορισμένο αριθμό αιτήσεων από 
άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει τις 
ανησυχίες του για τον ενδεχόμενο 
αντίκτυπο του γεγονότος αυτού στη 
λειτουργία του Οργανισμού· επισημαίνει 
σχετικά ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης παρέχει την αναγκαία ευελιξία 
έναντι των συνθηκών της αγοράς εργασίας 
που επικρατούν στην Ένωση και που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
πρόσληψη υπαλλήλων προκειμένου να 
καλύπτονται οι συγκεκριμένες ανάγκες 
των θεσμικών οργάνων· ζητεί από τον 
CEPOL να λάβει μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης· παροτρύνει τον 
Οργανισμό να λαμβάνει υπόψη του την 
γεωγραφική ισορροπία όταν 
προσλαμβάνει νέους υπαλλήλους·

Or. en
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Τροπολογία 4
Olivier Chastel, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
ο CEPOL έχει ολοκληρώσει δύο από τις 
έξι εκκρεμούσες συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα 
εκείνες που αφορούν την εκ νέου 
επικύρωση του λογιστικού συστήματος και 
τη διεξοδική ανάλυση του πιθανού 
αντικτύπου του Brexit· παρατηρεί ότι οι 
διορθωτικές ενέργειες που αφορούν δύο 
άλλες συστάσεις σχετικά με τον υψηλό 
κύκλο εργασιών του προσωπικού και 
σχετικά με τη δημοσίευση των 
προκηρύξεων κενών θέσεων στον 
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού βρίσκονται ακόμη 
σε εξέλιξη· καλεί τον Οργανισμό να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να 
ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εν λόγω 
διορθωτικές ενέργειες και να δοθεί 
συνέχεια στην εκκρεμούσα σύσταση 
σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις και συγκεκριμένα για τη 
θέσπιση της ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών χωρίς χρονοτριβή.

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
ο CEPOL έχει ολοκληρώσει δύο από τις 
έξι εκκρεμούσες συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα 
εκείνες που αφορούν την εκ νέου 
επικύρωση του λογιστικού συστήματος και 
τη διεξοδική ανάλυση του πιθανού 
αντικτύπου του Brexit·

Or. en

Τροπολογία 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρωθεί οι διορθωτικές 
δράσεις όσον αφορά δύο ακόμα εκκρεμείς 
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συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και 
συγκεκριμένα το υψηλό ποσοστό 
εναλλαγής προσωπικού και τη 
δημοσίευση προκηρύξεων κενών θέσεων 
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, και 
καλεί, κατά συνέπεια, τον Οργανισμό να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να 
ολοκληρωθούν εγκαίρως αυτές οι 
διορθωτικές δράσεις και να δώσει χωρίς 
καθυστέρηση συνέχεια στην εκκρεμή 
σύσταση σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις, και συγκεκριμένα με 
την καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
υποβολής. 

Or. en

Τροπολογία 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει τη σημασία της παροχής 
δεδομένων με βάση το φύλο, ούτως ώστε 
να είναι δυνατή η ανάλυση της εξέλιξης 
της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων στο προσωπικό και τα διοικητικά 
όργανα του Οργανισμού.

Or. en


