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Amendamentul 1
Nicola Procaccini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează rolul Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii („CEPOL” sau „agenția”) 
în furnizarea de informații experților 
naționali responsabili cu aplicarea legii 
privind cele mai recente evoluții în 
domeniul aplicării legii și al facilitării 
schimbului de bune practici;

1. reiterează rolul Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii („CEPOL” sau „agenția”) 
în furnizarea de informații experților 
naționali responsabili cu aplicarea legii 
privind cele mai recente evoluții în 
domeniul aplicării legii și al facilitării 
schimbului de bune practici între statele 
membre; subliniază că agenția 
colaborează, de asemenea, cu organisme 
ale Uniunii, cu organizații internaționale 
și cu țări terțe, cu scopul de a se asigura 
că amenințările la adresa securității sunt 
abordate printr-un răspuns rațional;

Or. en

Amendamentul 2
Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută faptul că Curtea de Conturi 
(„Curtea”) a constatat legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor anuale ale CEPOL pentru 
exercițiul financiar 2018 sub toate 
aspectele semnificative, iar situația sa 
financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; reamintește că 
bugetul Agenției a crescut de la 9 la 10 
milioane EUR (+ 11 %), în timp ce 
numărul său de angajați a scăzut de la 53 la 
51 (-4 %) în comparație cu 2017;

2. salută faptul că Curtea de Conturi 
(„Curtea”) a constatat legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor anuale ale CEPOL pentru 
exercițiul financiar 2018 sub toate 
aspectele semnificative, iar situația sa 
financiară la 31 decembrie 2018 este 
prezentată în mod corect; reamintește că 
bugetul Agenției a crescut de la 9 la 10 
milioane EUR (+ 11 %), în timp ce 
numărul său de angajați a scăzut de la 53 la 
51 (-4 %) în comparație cu 2017; regretă, 
cu toate acestea, faptul că CEPOL a 
trebuit să refuze numeroase cereri de 



PE644.902v01-00 4/6 AM\1194658RO.docx

RO

formare valabile și legitime ale statelor 
membre în domenii esențiale ale aplicării 
legii din cauza constrângerilor bugetare; 
este preocupat de faptul că CEPOL nu 
poate acoperi în prezent în mod suficient 
cererea din partea statelor membre în 
ceea ce privește instruirea și formarea 
pentru instituțiile de aplicare a legii din 
Uniune și din vecinătatea acesteia;

Or. en

Amendamentul 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act cu îngrijorare de faptul că 
CEPOL continuă să fie afectat de o rotație 
mare a personalului și de un număr limitat 
de candidaturi din alte state membre; își 
exprimă din nou îngrijorarea că acest lucru 
ar putea afecta operațiunile agenției; 
observă, în acest sens, că Statutul 
funcționarilor oferă flexibilitatea necesară 
pentru ca situația de pe piața muncii din 
Uniune să fie luată în considerare atunci 
când sunt recrutați funcționari pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale instituțiilor; 
invită CEPOL să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți situația;

4. ia act cu îngrijorare de faptul că 
CEPOL continuă să fie afectat de o rotație 
mare a personalului și de un număr limitat 
de candidaturi din alte state membre; își 
exprimă din nou îngrijorarea că acest lucru 
ar putea afecta operațiunile agenției; 
observă, în acest sens, că Statutul 
funcționarilor oferă flexibilitatea necesară 
pentru ca situația de pe piața muncii din 
Uniune să fie luată în considerare atunci 
când sunt recrutați funcționari pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale instituțiilor; 
invită CEPOL să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți situația; îndeamnă agenția să 
ia în considerare echilibrul geografic 
atunci când recrutează noi angajați;

Or. en

Amendamentul 4
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 5



AM\1194658RO.docx 5/6 PE644.902v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă satisfacția că CEPOL a 
finalizat două dintre cele șase recomandări 
pendinte ale Curții, și anume cele 
referitoare la revalidarea sistemului 
contabil și la analiza cuprinzătoare a 
impactului pe care îl va avea Brexit; ia act 
de faptul că sunt încă în curs de realizare 
acțiunile corective legate de alte două 
recomandări, și anume rata ridicată de 
rotație a personalului și publicarea 
anunțurilor de posturi vacante pe site-ul 
de internet al Oficiului European pentru 
Selecția Personalului; invită agenția să ia 
măsurile necesare pentru a finaliza la 
timp aceste acțiuni corective și să dea curs 
fără întârziere recomandării pendinte 
privind achizițiile publice electronice, și 
anume introducerea depunerii ofertelor 
pe cale electronică.

5. își exprimă satisfacția că CEPOL a 
finalizat două dintre cele șase recomandări 
pendinte ale Curții, și anume cele 
referitoare la revalidarea sistemului 
contabil și la analiza cuprinzătoare a 
impactului pe care îl va avea Brexit;

Or. en

Amendamentul 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

regretă faptul că acțiunile corective 
privind alte două recomandări pendinte 
ale Curții, și anume rata ridicată de 
rotație a personalului și publicarea 
anunțurilor de posturi vacante pe site-ul 
de internet al Oficiului European pentru 
Selecția Personalului, sunt încă 
nefinalizate și invită, prin urmare, agenția 
să ia măsurile necesare pentru a finaliza 
aceste acțiuni corective în timp util și să 
dea curs fără întârziere recomandării 
pendinte privind achizițiile publice 
electronice, și anume introducerea 
depunerii ofertelor pe cale electronică.

Or. en
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Amendamentul 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța furnizării de 
date defalcate pe gen pentru a putea 
analiza evoluția echilibrului de gen în 
rândul personalului agenției și al 
organelor sale de conducere.

Or. en


