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Amendement 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de directeur van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de directeur van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de directeur van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de directeur van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en
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Amendement 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
voor het begrotingsjaar 2018 / stelt de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
voor het begrotingsjaar 2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en

Amendement 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap de boekhoudkundige diensten 
heeft uitbesteed aan de Commissie en 
voorzieningen deelt met andere 
agentschappen op het gebied van 
personeelsbeheer, beheer van informatie- 
en communicatietechnologie, begroting en 
financiering, aanbestedingen en 
faciliteitenbeheer;

4. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap de boekhoudkundige diensten 
heeft uitbesteed aan de Commissie en 
voorzieningen deelt met andere 
agentschappen op het gebied van 
personeelsbeheer, beheer van informatie- 
en communicatietechnologie, begroting en 
financiering, aanbestedingen en 
faciliteitenbeheer; meent dat dit initiatief 
een goed voorbeeld is dat andere 
instellingen van de Unie kunnen volgen; 
zet het Agentschap ertoe aan met andere 
agentschappen die gelijkaardige 
activiteiten uitvoeren de mogelijkheden te 
bestuderen op het gebied van 
gemeenschappelijk gebruik van middelen 
voor elkaar overlappende taken; spoort 
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het Agentschap ten zeerste aan om actief 
te zoeken naar verdere en bredere 
samenwerking met alle agentschappen 
van de Unie;

Or. en

Amendement 5
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. spoort het Agentschap ertoe aan 
zijn diensten verder te digitaliseren;

Or. en

Amendement 6
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. neemt kennis van de zorgen van 
het Agentschap met betrekking tot de 
ontoereikende aanvullende middelen die 
voor de uitvoering van het pakket 
"Schone energie voor alle Europeanen" 
zijn voorzien wat betreft het 
personeelsbestand, het tijdschema en de 
rangen, alsook van zijn vrees dat ondanks 
de complexiteit van de nieuwe taken van 
het Agentschap een onevenredig groot 
aantal arbeidscontractanten is 
toegewezen, namelijk 14, ten opzichte van 
slechts 4 tijdelijke functionarissen; neemt 
voorts kennis van de waarschuwing van 
het Agentschap dat het onder deze 
omstandigheden, indien er geen extra 
middelen worden toegewezen in 
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aanvulling op de reeds voorziene 
aanvullende middelen, niet in staat zal 
zijn zijn uitgebreide mandaat naar 
behoren te vervullen;

Or. en

Amendement 7
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. toont zich opnieuw bezorgd over 
het genderevenwicht binnen de 
middenkader- en topkaderfuncties van het 
Agentschap (5 van de 6 leden zijn man, 1 
lid is vrouw); maakt zich eveneens zorgen 
over het gebrek aan geografisch 
evenwicht; verzoekt het Agentschap te 
zorgen voor een beter gender- en 
geografisch evenwicht binnen zijn 
middenkader- en topkaderfuncties;

Or. en

Amendement 8
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt het gebrek aan 
genderevenwicht binnen de 
topkaderfuncties in de raad van bestuur 
van het Agentschap, waar 12 van de 17 
leden van hetzelfde geslacht zijn;

Or. en
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Amendement 9
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. stelt vast dat genderevenwicht in 
de middenkaderfuncties van het 
Agentschap (4 mannen en 1 vrouw) en in 
de raad van bestuur (12 mannen en 5 
vrouwen) in 2018 niet volledig in acht 
werd genomen;

Or. en

Amendement 10
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt het Agentschap verslag 
uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit 
over het totaal aantal meldingen van 
intimidatie, alsook over de resultaten met 
betrekking tot afgesloten 
intimidatiezaken;

Or. en

Amendement 11
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt het Agentschap de 
resultaten van zijn onderzoek onder het 
grote publiek te verspreiden en het grote 
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publiek via sociale en andere media te 
benaderen;

Or. en


