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Evropska policijska akademija ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o osnutku uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju pobude skupine držav članic, predložene Evropskemu parlamentu in 

Svetu (17043/2013), 

– ob upoštevanju člena 76(b) in člena 87(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je bil podan osnutek akta (C7-0435/2013), 

– ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2014)0007), 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. marca 2014, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju členov 44 in 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A7-0146/2014), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. obžaluje, da Evropski parlament ni bil docela vključen v ocenjevanje prijav in da je bil 

ustreznemu odboru predstavljen le en kandidat, čeprav je bilo potem, ko je predsedstvo 

Sveta julija 2013 objavilo poziv za zbiranje prijav za začasno gostovanje Evropske 

policijske akademije pred ustrezno dolgoročno rešitvijo glede prihodnosti agencije 

vloženih sedem prijav. Prijavo so vložile naslednje države članice: Irska, Grčija, Španija, 

Italija, Madžarska, Nizozemska in Finska. Politični dogovor je bil potrjen na seji Sveta 

PNZ 8. oktobra 2013; pred sprejetjem končnega stališča namerava zaprositi za več 

informacij o oceni učinka natančne lokacije. 

3. poziva proračunske organe, naj zagotovijo, da bodo dodatni stroški v celoti kriti s strani 

sedanje države gostiteljice in iz dodatnih sredstev Unije in ne bodo obremenjevali 

rednega proračuna CEPOL, da ne bodo ogrožene običajne operativne potrebe akademije; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 
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Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije 

(CEPOL) 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 543/2014.) 

 


