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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. ismét kiemeli az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a továbbiakban: 
„CEPOL” vagy „az ügynökség”) szerepét a nemzeti bűnüldözési szakértőknek a 
bűnüldözés területén bekövetkezett legújabb fejleményekről való tájékoztatásában és a 
bevált gyakorlatok megosztásának elősegítésében;

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a CEPOL 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak az ügynökség 
2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; emlékeztet arra, hogy az ügynökség 
költségvetése 9 millió euróról 10 millió euróra nőtt (+11 %), miközben személyi 
állománya 2017-hez képest 53-ról 51-re csökkent (-4 %);

3. megjegyzi, hogy a CEPOL 2017 decemberében ajánlati felhívást tett közzé utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződésre, amelynek 4 éves időszakra vonatkozó 
becsült piaci volumene 8,5 millió EUR; megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a 
szerződést a legolcsóbb ajánlattevőnek ítélték oda, akinek ajánlata a két versenytárs 
átlagának 56 %-át tette ki, a 2018-ban felmerült kifizetések (2,06 millió euró) majdnem 
elérték a becsült 2,13 millió eurós piaci összeget; osztja a Számvevőszék azon 
véleményét, hogy azokban az esetekben, amikor az ajánlattevők ajánlatai kirívóan 
alacsonynak tűnnek, az ügynökségnek elemeznie kell a mögöttes okokat, hogy 
biztosítsa a piaci volumen helyes becslését, és hogy a szerződést a legjobb ár-minőség 
arányt kínáló ajánlattevőnek ítélje oda;  

4. aggodalommal állapítja meg, hogy a CEPOL továbbra is jelentős személyzeti 
fluktuációval küzd, és azzal, hogy csak korlátozott számban érkeznek jelentkezések más 
tagállamokból; ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez hatással lehet az 
ügynökség működésére; e tekintetben megállapítja, hogy a személyzeti szabályzat 
biztosítja az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az intézmények szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges tisztviselők felvételekor figyelembe lehessen venni az 
Unióban jellemző munkaerőpiaci feltételeket; felhívja a CEPOL-t, hogy tegyen 
lépéseket a helyzet javítása érdekében;

5. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a CEPOL a Számvevőszék 
hat függőben lévő ajánlásából kettőt teljesített – nevezetesen a számviteli rendszer 
újravalidálására és a brexittel kapcsolatos átfogó hatásvizsgálatra vonatkozó ajánlást; 
megjegyzi, hogy két másik esetben még folyamatban vannak a korrekciós intézkedések, 
nevezetesen a személyzet nagymértékű fluktuációja és az álláshirdetések az Európai 
Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján történő közzététele tekintetében; felhívja az 
ügynökséget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket e korrekciós intézkedések időben 
történő véglegesítése érdekében, és haladéktalanul intézkedjen az e-közbeszerzésre 
vonatkozó függőben lévő ajánlás, azaz az elektronikus benyújtás bevezetését illetően.


