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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

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;

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 персоналът ѝ е намалял от 
53 на 51 души (-4%) в сравнение с 2017 г.;

3. отбелязва, че през декември 2017 г. CEPOL обяви покана за представяне на 
оферти за рамково споразумение за пътнически услуги с разчетна пазарна 
стойност от 8,5 милиона евро за период от 4 години; отбелязва, че въпреки 
възлагането на поръчката на най-евтиния оферент, чиято оферта възлиза на 56% 
от средната стойност на офертите на двамата му конкуренти, извършените през 
2018 г. плащания (2,06 милиона евро) почти са достигнали разчетната пазарна 
стойност от 2,13 милиона евро; споделя становището на Палатата, че в случаите, 
когато офертите на оферента изглеждат необичайно ниски, Агенцията следва да 
анализира причините за това, за да гарантира правилното изчисление на пазарната 
стойност и че поръчката се възлага на оферента, който предлага най-доброто 
съотношение между цена и качество; 

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;

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 
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неизпълнените препоръки относно електронните обществени поръчки, и 
по-конкретно въвеждането на електронно подаване на оферти.


