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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (toliau – 
CEPOL arba Agentūra) užduotis – teikti nacionaliniams teisėsaugos ekspertams 
informaciją apie naujausius pokyčius teisėsaugos srityje ir sudaryti palankesnes sąlygas 
keistis geriausia patirtimi;

2. džiaugiasi tuo, jog Audito Rūmai pareiškė, kad CEPOL 2019 finansinių metų metinėse 
ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jos finansinė padėtis 2019 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai; 
primena, kad Agentūros biudžetas, palyginti su 2018 m., padidėjo nuo 15 iki 
21 mln. EUR (+40 proc.), o jos darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 51 iki 43 (-
15,6 proc.);

3. su susirūpinimu pakartoja, kad CEPOL ir toliau kenkia didelė darbuotojų kaita ir 
nedidelis iš kitų valstybių narių gaunamų paraiškų skaičius; pakartoja, kad yra 
susirūpinęs dėl to, jog tai gali turėti įtakos Agentūros veiklai; atsižvelgdamas į tai 
pažymi, jog Tarnybos nuostatais užtikrinamas reikiamas lankstumas, kad įdarbinant 
pareigūnus, kurių reikia konkretiems institucijų poreikiams patenkinti, būtų galima 
atsižvelgti į Sąjungoje vyraujančias darbo rinkos sąlygas; ragina CEPOL imtis 
priemonių padėčiai pagerinti;

4. džiaugiasi, kad CEPOL mokymai yra glaudžiai suderinti su ES politikos ciklo Europos 
kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykės platformos (EMPACT) grupių 
išsakytais reikalavimais ir tuo pačiu metu buvo gautos valstybių narių, Europolo, 
Eurojusto, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), Europos teisėjų 
mokymo tinklo (ETMT), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA), 
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
ekspertinės žinios. 


