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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 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Bureau van het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de directeur van het 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de directeur van het 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Bureau van het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de directeur van het 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2018;

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

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie voor het begrotingsjaar 2018 
/ stelt de afsluiting van de rekeningen van 
het Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie voor het begrotingsjaar 
2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Bureau van het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en

Amendement 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt bezorgd vast dat het Bureau 
geen middelen deelt met andere 
agentschappen en dat vanwege de beperkte 
eigen middelen; stelt overigens vast dat het 
Bureau in 2014 een dienstenniveau-
overeenkomst heeft gesloten met Enisa 
voor het delen van hulpbronnen op het 
gebied van interne controles, en dat het 
Bureau nog steeds van deze overeenkomst 
gebruik maakt; stelt tevreden vast dat het 
Bureau met een in 2019 getekend 
gezamenlijk project is begonnen voor het 
met meerdere Gezamenlijke 
Ondernemingen delen van IT-
infrastructuur;

5. stelt bezorgd vast dat het Bureau 
geen middelen deelt met andere 
agentschappen en dat vanwege de beperkte 
eigen middelen; stelt overigens vast dat het 
Bureau in 2014 een dienstenniveau-
overeenkomst heeft gesloten met Enisa 
voor het delen van hulpbronnen op het 
gebied van interne controles, en dat het 
Bureau nog steeds van deze overeenkomst 
gebruik maakt; stelt tevreden vast dat het 
Bureau met een in 2019 getekend 
gezamenlijk project is begonnen voor het 
met meerdere Gezamenlijke 
Ondernemingen delen van IT-
infrastructuur; juicht dit initiatief toe en 
spoort het Bureau aan nader te 
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onderzoeken hoe het zijn taken kan 
outsourcen en met andere instellingen en 
organen van de Unie kan samenwerken 
om overlappingen te voorkomen;

Or. en

Amendement 5
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt bezorgd vast dat het Bureau 
geen middelen deelt met andere 
agentschappen en dat vanwege de beperkte 
eigen middelen; stelt overigens vast dat het 
Bureau in 2014 een dienstenniveau-
overeenkomst heeft gesloten met Enisa 
voor het delen van hulpbronnen op het 
gebied van interne controles, en dat het 
Bureau nog steeds van deze overeenkomst 
gebruik maakt; stelt tevreden vast dat het 
Bureau met een in 2019 getekend 
gezamenlijk project is begonnen voor het 
met meerdere Gezamenlijke 
Ondernemingen delen van IT-
infrastructuur;

5. stelt bezorgd vast dat het Bureau 
geen middelen deelt met andere 
agentschappen en dat vanwege de beperkte 
eigen middelen; stelt overigens vast dat het 
Bureau in 2014 een dienstenniveau-
overeenkomst heeft gesloten met Enisa 
voor het delen van hulpbronnen op het 
gebied van interne controles, maar dat 
Enisa deze overeenkomst op 1 januari 
2020 heeft opgezegd als gevolg van 
wijzigingen in zijn structuur naar 
aanleiding van zijn verruimde nieuwe 
mandaat; stelt tevreden vast dat het Bureau 
met een gezamenlijk project is begonnen 
voor het met meerdere Gezamenlijke 
Ondernemingen en andere agentschappen 
van de Unie delen van IT-infrastructuur en 
andere IT-projecten;

Or. en

Amendement 6
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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9 bis. vindt het zorgwekkend in het 
verslag van de Rekenkamer te lezen dat 
het Bureau op 4 mei 2018 een 
kaderovereenkomst met één onderneming 
heeft ondertekend voor de verlening van 
ondersteunende kantoor- en 
secretariaatsdiensten met een looptijd van 
vier jaar en voor een maximumbedrag 
van 433 000 EUR (betalingen in 2018: 27 
655 EUR), en dat sinds juni 2018 
gemiddeld vier personeelsleden van die 
onderneming in het Bureau werkzaam 
waren, naast de 27 eigen medewerkers; 
benadrukt dat het gebruik van deze 
dienstenovereenkomst voor het verrichten 
van werkzaamheden strijdig is met de 
sociale en arbeidsregels van de Unie, en 
het Bureau blootstelt aan juridische en 
reputatieschaderisico's; verzoekt het 
Bureau deze situatie te corrigeren en 
verslag uit te brengen aan de 
kwijtingsautoriteit;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spoort het Bureau aan zijn 
diensten verder te digitaliseren;

Or. en

Amendement 8
Niclas Herbst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vindt het zorgwekkend dat het 
Bureau afhankelijk is van externe 
middelen en van één onderneming, 
hetgeen een risico vormt voor de 
bedrijfscontinuïteit; stelt bezorgd vast dat 
het Bureau niet over een kritische massa 
aan personeel en bevoegdheden beschikt; 
verzoekt de Commissie de 
begrotingsautoriteit een voorstel voor de 
toewijzing van passende middelen voor te 
leggen;

Or. en

Amendement 9
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt het gebrek aan 
genderevenwicht onder de leden van de 
raad van bestuur van het Bureau, waar 24 
van de 29 personen man zijn, en 5 vrouw; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
dit verband bij het voordragen van 
kandidaten voor de raad van bestuur 
rekening te houden met het belang van 
het waarborgen van genderevenwicht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement
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8. stelt met bezorgdheid vast dat het 
personeel in 2017 gemiddeld slechts 2,7 
jaar bij het Bureau in dienst was, wat wijst 
op een hoog personeelsverloop; begrijpt 
dat het Bureau problemen ondervindt om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken, 
onder andere vanwege de lage 
salariscorrectiecoëfficiënt van het gastland 
(74,9%); uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat de werklast van het personeel van het 
Bureau is toegenomen als gevolg van de in 
de afgelopen jaren doorgevoerde 
vermindering van het aantal posten waarop 
het in het kader van de begroting van de 
Unie recht heeft, samen met de taken die 
het erbij heeft gekregen; wijst erop dat 
deze situatie risico's kan opleveren voor de 
uitvoering van zijn werkprogramma's; 
merkt op dat het Bureau werkt aan een 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
van zijn personeel, en dat het Bureau in 
2018 begonnen is met de uitvoering van 
een actieplan voor sociaal welzijn; 
verzoekt het Bureau samen met de 
autoriteiten van Letland te onderzoeken op 
welke manier de arbeids- en 
leefomstandigheden van zijn personeel 
verder kunnen worden verbeterd, met het 
oog op het sluiten van een nieuwe 
zetelovereenkomst;

8. stelt met bezorgdheid vast dat het 
personeel in 2017 gemiddeld slechts 
2,7 jaar bij het Bureau in dienst was, wat 
wijst op een hoog personeelsverloop; 
begrijpt dat het Bureau problemen 
ondervindt om gekwalificeerd personeel 
aan te trekken, onder andere vanwege de 
lage salariscorrectiecoëfficiënt van het 
gastland (74,9%); beklemtoont dat het 
hoge personeelsverloop duidt op 
mogelijke problemen met het 
draaideurbeleid van het Bureau; verzoekt 
het Bureau zijn draaideurbeleid nog eens 
tegen het licht te houden; uit zijn 
bezorgdheid over het feit dat de werklast 
van het personeel van het Bureau is 
toegenomen als gevolg van de in de 
afgelopen jaren doorgevoerde 
vermindering van het aantal posten waarop 
het in het kader van de begroting van de 
Unie recht heeft, samen met de taken die 
het erbij heeft gekregen; wijst erop dat 
deze situatie risico's kan opleveren voor de 
uitvoering van zijn werkprogramma's; 
merkt op dat het Bureau werkt aan een 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
van zijn personeel, en dat het Bureau in 
2018 begonnen is met de uitvoering van 
een actieplan voor sociaal welzijn; 
verzoekt het Bureau samen met de 
autoriteiten van Letland te onderzoeken op 
welke manier de arbeids- en 
leefomstandigheden van zijn personeel 
verder kunnen worden verbeterd, met het 
oog op het sluiten van een nieuwe 
zetelovereenkomst;

Or. en

Amendement 11
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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9 bis. stelt tevreden vast dat eind 2018 
een goed genderevenwicht op 
personeelsniveau was bereikt (52 % 
mannen, 48 % vrouwen), en een perfect 
genderevenwicht bij leidinggevende 
posities (50 % vrouwen en 50 % mannen), 
en dat er ook sprake is van een goed 
geografisch evenwicht, in die zin dat het 
personeel van het Bureau afkomstig is uit 
13 lidstaten; is echter bezorgd over de 
onevenwichtige verhouding van mannen 
(28) en vrouwen (5) in de raad van 
bestuur;

Or. en

Amendement 12
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat het Bureau een 
kaderovereenkomst heeft gesloten met één 
bedrijf voor de verlening van 
ondersteunende administratieve en 
secretariaatsdiensten, maar herinnert eraan 
dat het ‘lenen’ van personeel alleen 
mogelijk is middels contracten met 
officiële uitzendbureaus en in 
overeenstemming met Richtlijn 
2008/104/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15, en met inachtneming van 
specifieke, door de lidstaten vastgestelde 
regels; vindt het zorgwekkend dat het 
gebruik van deze 
dienstverleningsovereenkomst niet in 
overeenstemming is met de sociale en 
arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU 
en tot gevolg heeft dat het Bureau wordt 
blootgesteld aan juridische en 
reputatierisico’s; neemt nota van het 
antwoord van het Bureau dat het na een 
openbare aanbestedingsprocedure een 
kaderovereenkomst heeft gesloten voor de 

9. merkt op dat het Bureau een 
kaderovereenkomst heeft gesloten met één 
bedrijf voor de verlening van 
ondersteunende administratieve en 
secretariaatsdiensten, maar herinnert eraan 
dat het ‘lenen’ van personeel alleen 
mogelijk is middels contracten met 
officiële uitzendbureaus en in 
overeenstemming met Richtlijn 
2008/104/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15, en met inachtneming van 
specifieke, door de lidstaten vastgestelde 
regels; vindt het zorgwekkend dat het 
gebruik van deze 
dienstverleningsovereenkomst niet in 
overeenstemming is met de sociale en 
arbeidsrechtelijke voorschriften van de EU 
en tot gevolg heeft dat het Bureau wordt 
blootgesteld aan juridische en 
reputatierisico’s; neemt nota van het 
antwoord van het Bureau dat het na een 
openbare aanbestedingsprocedure een 
kaderovereenkomst heeft gesloten voor de 
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verlening van ondersteunende 
administratieve- en secretariaatsdiensten 
aan het Bureau, die voor de hele duur van 
de overeenkomst werden gewaarborgd, wat 
niet hetzelfde is als het gebruik van 
uitzendkrachten; verzoekt het Bureau 
evenwel zich bij deze 
dienstenovereenkomst voor het inhuren 
van personeel te houden aan de 
toepasselijke EU- en nationale wetgeving;

verlening van ondersteunende 
administratieve- en secretariaatsdiensten 
aan het Bureau, die voor de hele duur van 
de overeenkomst werden gewaarborgd, wat 
niet hetzelfde is als het gebruik van 
uitzendkrachten; merkt op dat de 
contractant, overeenkomstig de bij het 
kadercontract gevoegde 
aanbestedingsspecificaties, verplicht is 
zich aan het toepasselijke EU- en nationale 
rechtskader te houden;

_________________
15 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende uitzendarbeid (PB L 327 
van 5.12.2008, blz. 9).

Or. en

Amendement 13
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt het gebrek aan 
genderevenwicht onder de leden van de 
raad van bestuur van het Bureau, waar 23 
van de 28 personen van hetzelfde geslacht 
zijn;

Or. en

Amendement 14
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. neemt er kennis van dat het 
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Bureau op 7 december 2018 eindelijk de 
richtsnoeren voor klokkenluiders heeft 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 15
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt het Bureau zich te richten 
op de verspreiding van de resultaten van 
zijn onderzoek onder het grote publiek, en 
contact te leggen met het publiek via 
sociale en andere media;

Or. en


