
A TANÁCS 2004/567/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 az Egyesült Királyság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A tagállamok állam-, illetve kormányfői szinten ülésező
képviselői 2003. december 13-i találkozójuk során a
2004/97/EK, Euratom határozatban (3) megállapodtak az
Európai Unió bizonyos hivatalainak és ügynökségeinek,
köztük a CEPOL székhelyéről.

(2) Ezt a megállapodást be kell illeszteni a 2000/820/IB
határozatba (4),

ELGOFADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/820/IB határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének szövege helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) Ezennel létrejön az Európai Rendőrakadémia
(CEPOL). A CEPOL székhelye Bramshill-ben, az Egyesült
Királyságban található.”;

2. A 4. cikk (1) bekezdésének szövege helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatótanács állandó titkárságot hoz létre, amely
részt vesz a CEPOL működéséhez és az éves programok,
illetve adott esetben a kiegészítő programok és kezdeménye-
zések végrehajtásához szükséges igazgatási feladatok ellátá-
sában. A titkárság székhelye Bramshill-ben található.

A CEPOL számára az Egyesült Királyságban biztosítandó
elhelyezésre, az Egyesült Királyság által biztosított kedvezmé-
nyekre, valamint a CEPOL szervezetének tagjaira, igazgatási
igazgatójára, alkalmazottaira és azok családtagjaira az Egye-
sült Királyságban alkalmazandó különleges szabályokra
vonatkozó szükséges rendelkezéseket a CEPOL és az Egyesült
Királyság közötti, székhelyről szóló megállapodás határozza
meg, az igazgatótanács egyhangú jóváhagyását követően.”

2. cikk

Ez a határozat a kihirdetésének 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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