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VERORDENING (EU) nr. [xx/jaar] 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van ... 

houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ 

tot oprichting van de Europese Politieacademie (Cepol) 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 87, lid 2, 

onder b), 

Gezien het initiatief van België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, 

Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden,1 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

                                                 
1 PB C […] van [...], blz. […]. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad tot oprichting van de 

Europese Politieacademie (Cepol), is de zetel van Cepol gevestigd in Bramshill in het 

Verenigd Koninkrijk. 

(2) Het Verenigd Koninkrijk heeft Cepol er bij brieven van 12 december 2012 en 8 februari 2013 

van in kennis gesteld dat het de zetel niet langer op zijn grondgebied wenst te huisvesten. In 

Bramshill is niet alleen Cepol gevestigd, maar ook een opleidingscentrum van het Britse 

National Policing Improvement Agency, dat bij besluit van het Verenigd Koninkrijk zal 

worden vervangen door een nieuwe nationale politieacademie (College of Policing) die elders 

zal worden ondergebracht. Het Verenigd Koninkrijk heeft derhalve besloten het nationale 

politieopleidingscentrum in Bramshill te sluiten en het gebouw van de hand te doen, omdat de 

ermee gepaard gaande kosten hoog waren en er geen alternatief bedrijfsmodel voor het beheer 

ervan werd voorgesteld. 

(3) Gezien deze situatie hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten op 

8 oktober 2013 een akkoord bereikt over een regeling voor het huisvesten van Cepol, volgens 

dewelke Cepol onmiddellijk na het vertrek uit Bramshill in Boedapest zal worden onder-

gebracht. Dit akkoord dient te worden opgenomen in Besluit 2005/681/JBZ van de Raad. 

(4) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 

dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, nemen deze 

lidstaten niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die niet bindend is voor, noch 

van toepassing is in deze lidstaten. 

OF 

(5) Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat is 

gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, hebben deze lidstaten kennis gegeven van hun wens deel te nemen aan 

de vaststelling en toepassing van deze verordening. 
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(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van 

Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling 

van deze verordening die bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze 

lidstaat, 

 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 4, Zetel, komt als volgt te luiden: 

"De zetel van de EPA is gevestigd in Boedapest in Hongarije.". 

 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van (...) 2014. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat 

overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te 

 Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

 De voorzitter De voorzitter 

 … … 
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