
(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/566/WSiSW

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 30 ust. 1 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Irlandii (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) ustanowione na
mocy decyzji Rady 2000/820/WSiSW (3) nie ma obecnie
osobowości prawnej.

(2) W efekcie przeglądu działań w okresie trzech pierwszych
lat brak osobowości prawnej został określony jako jedna
z głównych trudności we właściwym funkcjonowaniu
CEPOL.

(3) Właściwe jest przyznanie CEPOL osobowości prawnej i
zdolności kontraktowej dostępnej dla osób prawnych.

(4) Niniejsza zmiana nie stanowi uszczerbku dla wszelkich
przyszłych poprawek, w szczególności tych, które mogą
być uważane za niezbędne po przeglądzie działań w
okresie pierwszych trzech lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do decyzji 2000/820/WSiSW wprowadza się następujące
zmiany:

1) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 4a

1. CEPOL ma osobowość prawną.

2. CEPOL posiada w każdym z Państw Członkowskich
najbardziej szeroką zdolność do czynności prawnych i zdol-

ność kontraktową dostępną dla osób prawnych na mocy
prawa tego państwa. CEPOL może w szczególności nabywać
lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być stroną w
postępowaniach sądowych.

3. Dyrektor administracyjny, o którym mowa w art. 4
ust. 2, jest przedstawicielem prawnym CEPOL.”

2) W art. 5 ust. 4:

a) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) ogólne koszty operacyjne Sekretariatu, bez
uszczerbku dla lit. f);”

b) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) wynagrodzenie członków Sekretariatu i/lub zwrot,
proporcjonalnie do wkładu Państw Członkowskich,
kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie/
Państwo Członkowskie wypłacających wynagrodzenia
członkom Sekretariatu.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej publi-
kacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 1 z 6.1.2004, str. 8.
(2) Opinia wydana w dniu 20 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopubli-

kowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 1.


