
(az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

A TANÁCS 2004/566/IB HATÁROZATA

(2004. július 26.)

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2000/820/IB határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen
annak 30. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és 34. cikke (2)
bekezdésének c) pontjára,

tekintettel Írország kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A 2000/820/IB határozattal (3) létrehozott Európai
Rendőrakadémia (CEPOL) nem rendelkezik jogi személyi-
séggel.

(2) Az első három év tevékenységének fényében a CEPOL
megfelelő működésének szempontjából a jogi szemé-
lyiség hiánya bizonyult az egyik legfőbb akadálynak.

(3) Célszerű, hogy a CEPOL a jogi személyek számára bizto-
sított szerződéskötési és jogképességgel rendelkezzen.

(4) E módosítás nem érint egyetlen jövőbeli módosítást sem,
különösen azokat nem, amelyek az első három év tevé-
kenységének felülvizsgálatát követően szükségesnek bizo-
nyulhatnak.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/820/IB határozat a következőképpen módosul:

1. A határozat a következő új cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1) A CEPOL jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) A CEPOL minden tagállamban az adott állam jogában
a jogi személyeknek biztosított legteljesebb szerződéskötési
és jogképességgel rendelkezik. A CEPOL így különösen ingó
és ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá
bíróság előtt eljárhat.

(3) A CEPOL jogi képviselője a 4. cikk (2) bekezdésében
említett igazgatási igazgató.”

2. Az 5. cikk (4) bekezdésében:

a) a d) pont szövege helyébe a következő lép:

„d) a titkárság általános működési költségei, az f) pont
sérelme nélkül;”

b) az f) pont szövege helyébe a következő lép:

„f) a titkárság tagjainak díjazása és/vagy a titkárság
tagjainak díjazását fedező tagállam(ok) felmerült költ-
ségeinek a tagállamok hozzájárulásának arányában
történő megtérítése.”

2. cikk

Ez a határozat a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 26-án.
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