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Predlog spremembe 1
Nicola Procaccini

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja vlogo, ki jo ima Agencija 
Evropske unije za usposabljanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem 
besedilu: CEPOL ali agencija) pri 
zagotavljanju informacij nacionalnim 
strokovnjakom za kazenski pregon v zvezi 
z najnovejšim razvojem na področju 
kazenskega pregona ter pri spodbujanju 
izmenjave najboljše prakse;

1. poudarja vlogo, ki jo ima Agencija 
Evropske unije za usposabljanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem 
besedilu: CEPOL ali agencija) pri 
zagotavljanju informacij nacionalnim 
strokovnjakom za kazenski pregon v zvezi 
z najnovejšim razvojem na področju 
kazenskega pregona ter pri spodbujanju 
izmenjave najboljše prakse med državami 
članicami; poudarja, da agencija sodeluje 
tudi z organi Unije, mednarodnimi 
organizacijami in tretjimi državami, da bi 
zagotovili razumen odziv na varnostne 
grožnje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Morten Petersen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 pozdravlja dejstvo, da je Računsko 
sodišče izjavilo, da so transakcije, 
povezane z letnimi računovodskimi izkazi 
agencije za proračunsko leto 2018, v vseh 
pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter 
da je njen finančni položaj na dan 
31. decembra 2018 pošteno predstavljen; 
opozarja, da se je proračun agencije v 
primerjavi z letom 2017 povečal z 9 na 10 
milijonov EUR (za 11 %), medtem ko se je 
število zaposlenih zmanjšalo s 53 na 51 (za 
4 %);

2. pozdravlja dejstvo, da je Računsko 
sodišče izjavilo, da so transakcije, 
povezane z letnimi računovodskimi izkazi 
agencije za proračunsko leto 2018, v vseh 
pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter 
da je njen finančni položaj na dan 
31. decembra 2018 pošteno predstavljen; 
opozarja, da se je proračun agencije v 
primerjavi z letom 2017 povečal z 9 na 10 
milijonov EUR (za 11 %), medtem ko se je 
število zaposlenih zmanjšalo s 53 na 51 (za 
4 %); obžaluje, da je morala agencija 
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zaradi proračunskih omejitev zavrniti 
številne veljavne in zakonite zahteve držav 
članic po usposabljanju na ključnih 
področjih preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; je 
zaskrbljen, ker agencija trenutno ne more 
ustrezno pokrivati povpraševanja držav 
članic po izobraževanju in usposabljanju 
organov za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj v Uniji in 
njeni soseščini;

Or. en

Predlog spremembe 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v 
agenciji še vedno pogosto menjavajo 
uslužbenci in da se na razpise prijavi malo 
kandidatov iz drugih držav članic;znova 
izraža zaskrbljenost, da bi to utegnilo 
vplivati na dejavnosti agencije;v zvezi s 
tem ugotavlja, da kadrovski predpisi 
omogočajo prožnost, ki je potrebna,da se 
pri zaposlovanju uradnikov – glede na 
posebne potrebe institucij –upoštevajo 
pogoji, ki vladajo na trgu dela v Uniji; 
poziva CEPOL, naj sprejme ukrepe za 
izboljšanje razmer;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v 
agenciji še vedno pogosto menjavajo 
uslužbenci in da se na razpise prijavi malo 
kandidatov iz drugih držav članic; znova 
izraža zaskrbljenost, da bi to utegnilo 
vplivati na dejavnosti agencije; v zvezi s 
tem ugotavlja, da kadrovski predpisi 
omogočajo prožnost, ki je potrebna, da se 
pri zaposlovanju uradnikov – glede na 
posebne potrebe institucij – upoštevajo 
pogoji, ki vladajo na trgu dela v Uniji; 
poziva agencijo, naj sprejme ukrepe za 
izboljšanje razmer, pri zaposlovanju 
novega osebja pa upošteva geografsko 
uravnoteženost; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Olivier Chastel, Morten Petersen

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je zadovoljen, da je CEPOL 
zaključil dve od šestih nerešenih priporočil 
Računskega sodišča, in sicer v zvezi s 
ponovnim preverjanjem računovodskega 
sistema in celovito analizo posledic izstopa 
Združenega kraljestva iz EU; ugotavlja, da 
se popravljalni ukrepi v zvezi z dvema 
drugima priporočiloma, namreč pogostim 
menjavanjem uslužbencev in objavljanjem 
prostih delovnih mest na spletnem mestu 
Evropskega urada za izbor osebja, še 
izvajajo; poziva agencijo, naj sprejme 
potrebne ukrepe, da bi pravočasno 
dokončala te popravljalne ukrepe in brez 
odlašanja obravnavala še nerešeno 
priporočilo v zvezi z e-naročanjem, ki se 
nanaša na uvedbo postopka elektronske 
oddaje ponudb.

5. je zadovoljen, da je CEPOL 
zaključil dve od šestih nerešenih priporočil 
Računskega sodišča, in sicer v zvezi s 
ponovnim preverjanjem računovodskega 
sistema in celovito analizo posledic izstopa 
Združenega kraljestva iz EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

obžaluje, da se popravni ukrepi v zvezi z 
drugima dvema nerešenima 
priporočiloma Računskega sodišča, in 
sicer pogostim menjavanjem uslužbencev 
in objavljanjem prostih delovnih mest na 
spletnem mestu Evropskega urada za 
izbor osebja, še izvajajo, zato poziva 
agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da 
bi pravočasno dokončala te popravljalne 
ukrepe in brez odlašanja obravnavala še 
nerešeno priporočilo v zvezi z e-
naročanjem, ki se nanaša na uvedbo 
postopka elektronske oddaje ponudb.

Or. en
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Predlog spremembe 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen zagotavljanja 
podatkov, razčlenjenih po spolu, da bi bila 
mogoča analiza razvoja uravnotežene 
zastopanosti spolov med zaposlenimi v 
agenciji in njenih upravnih organih.

Or. en


