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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 41. seji, 17. 9. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje
na področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in
nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 41. seji, 17. 9. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na
področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in
nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in
107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal drţavni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve
Boštjan Šefic, ki je predstavil ozadje nastanka, poglavitne rešitve predlaganega
zakonodajnega akta ter predlog stališča Vlade RS, podal pa je tudi pojasnila na
zastavljena vprašanja članov komisije.
Pojasnil je, da je bila Evropska policijska akademija (v nadaljevanju: Cepol)
ustanovljena leta 2005 kot agencija EU pooblaščena za dejavnosti v zvezi z
usposabljanjem višjih uradnikov organov odkrivanja in pregona. Komisija je v začetku
leta 2013 predloţila v zakonodajni postopek predlog uredbe o posodobitvi pravnega
okvira Evropskega policijskega urada (Europol), v okviru katerega je bila predlagana
zdruţitev Cepola in Europola. Evropski parlament in Svet se nista strinjala s
predlagano zdruţitvijo. Tudi Slovenija se je zavzemala za samostojno pot Cepola in
Europola. Maja 2014 je bila sprejeta uredba o preselitvi sedeţa Cepola kot
neodvisne agencije iz Bramshilla v Zdruţenem kraljestvu v Budimpešto na
Madţarskem. Obravnavani predlog uredbe sedaj zagotavlja pravni okvir za novi
Cepol s širšimi cilji in posodobljenim opravljanjem, ki razveljavlja in nadomešča Cepol
ustanovljen leta 2005.
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V nadaljevanju so bili člani komisije seznanjeni s Predlogom stališča, da Slovenija
podpira predlog uredbe. Ker gre za določene nejasnosti v besedilu, Slovenija
uveljavlja preučitveni pridrţek. Nekatere pomisleke in predloge za izboljšanje
besedila pa bo posredovala v nadaljnjem procesu pogajanj.
Člani komisije podpirajo prizadevanja, ki vodijo k izboljšanju vodenja in upravljanja
obravnavane agencije, saj se zavedajo pomena učinkovitosti in samostojnosti
področja usposabljanja uradnikov organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.
Člani komisije ugotavljajo, da je Cepol del ukrepov EU, s katerimi se vpliva na
povečanje sodelovanja med policijami evropskih drţav v boju proti kriminalu, pri
preprečevanju kaznivih dejanj ter ohranjanju reda in zakonitosti. Ugotavljajo, da
Evropska komisija predlaga večjo vlogo agencije. Ocenjujejo, da predlagane rešitve
predvidevajo boljša in bolj učinkovita orodja za usposabljanje. Usposabljanje bo
sedaj moţno za zaposlene na vseh ravneh, kot tudi carinskih uradnikov in drugih
oseb, ki se ukvarjajo z čezmejnim kriminalom. Poudarek bo na kaznivih dejanjih, ki
povzročajo največ škode drţavljanom in najbolj potrebujejo čezmejno pomoč.
Člani komisije izpostavljajo pomen vpliva Slovenije na delovanje, program in vodenje
Cepola. Cepol zdruţuje policijske izobraţevalne sisteme drţav članic in deluje kot
neodvisna agencija, ki se financira iz proračuna EU. Obţalujejo, da Slovenija ni
mogla uresničiti ambicije, da bi dobila sedeţ navedene agencije. Za Slovenijo bi bila
to lahko priloţnost, izziv, promocija in moţnost za uveljavitev na področju
usposabljanja na področju kazenskega pregona.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na
področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in
nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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