
 

 

P7_TA(2014)0444 

Europska policijska akademija ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. o nacrtu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 2005/681/PUP o osnivanju Europske 

policijske akademije (CEPOL) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir inicijativu skupine država članica podnesenu Europskom parlamentu i 

Vijeću (17043/2013), 

– uzimajući u obzir članak 76. točku (b) i članak 87. stavak 2. točku (b) Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 

Parlamentu (C7-0435/2013), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavke 3. i 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2014)0007), 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 5. ožujka 2014. obvezao prihvatiti 

stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije 

– uzimajući u obzir članke 44. i 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

(A7-0146/2014), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. žali zbog toga što Europski parlament nije bio u potpunosti uključen u razmatranje prijava 

te što je nadležnom odboru predstavljen samo jedan kandidat, iako se na poziv za dostavu 

prijava koji je raspisalo Predsjedništvo Vijeća u srpnju 2013. u vezi s pronalaženjem 

privremene lokacije Europske policijske akademije, sve dok se ne pronađe dugoročno 

rješenje za budućnost Agencije, javilo sedam kandidata. Kandidaturu su podnijele 

sljedeće države članice: Irska, Grčka, Španjolska, Italija, Mađarska, Nizozemska i Finska. 

Politički dogovor potvrđen je na sastanku Vijeća PUP-a 8. listopada 2013; prije usvajanja 

konačnog stajališta namjerava zatražiti više informacija o procjeni učinka točne lokacije. 

3. poziva proračunska tijela da osiguraju potpuno pokrivanje dodatnih troškova povezanih s 

promjenom sjedišta CEPOL-a iz sredstava sadašnje zemlje domaćina i iz dodatnih 

sredstava Unije kako se ne bi opteretio redovni proračun CEPOL-a i time ugrozile 

uobičajene operativne potrebe CEPOL-a. 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 
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Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi 

donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Odluke Vijeća 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) 

 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 543/2014) 


