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Amendement 1
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
doeltreffendheid en efficiëntie van de 
managementsystemen en het gebruik van 
middelen bij de centrale diensten en de 
delegaties van de Unie belangrijke 
leidende beginselen zijn om de 
doelstellingen van het buitenlands beleid 
te verwezenlijken, een antwoord te bieden 
op geopolitieke uitdagingen en de rol van 
de Unie als wereldspeler te versterken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het van essentieel 
belang is een gemeenschappelijke 
managementcultuur binnen de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) te 
bevorderen door de Europese aard en 
korpsgeest van het diplomatiek personeel 
te versterken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 3
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)



PE645.090v02-00 4/31 AM\1197965NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
kwijtingsautoriteit in het kader van de 
kwijtingsprocedure er de nadruk op wil 
leggen dat het bijzonder belangrijk is de 
democratische legitimiteit van de 
instellingen van de Unie verder te 
versterken door de transparantie en de 
verantwoordingsplicht te vergroten, en 
door het concept van resultaatgericht 
begroten en een goed personeelsbeheer 
toe te passen;

Or. en

Amendement 4
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt in het algemeen dat de 
reikwijdte en conclusies van hoofdstuk 10 
van het jaarverslag van de Rekenkamer 
inzake administratie nogal beperkt zijn, 
ook al wordt rubriek 5 van het meerjarig 
financieel kader inzake administratie 
beschouwd als een rubriek met laag 
risico;

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de Schrappen
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controlewerkzaamheden in het kader van 
hoofdstuk 10 van het jaarverslag van de 
Rekenkamer evenwichtiger over de 
verschillende instellingen van de Unie 
moeten worden verdeeld en verder moeten 
gaan dan de nalevingsvereisten;

Or. en

Amendement 6
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt bovendien op dat de 
Rekenkamer voor het tweede jaar op rij 
geen specifieke problemen in verband met 
de EDEO heeft gemeld;

4. merkt met tevredenheid op dat de 
Rekenkamer voor het tweede jaar op rij 
geen specifieke problemen in verband met 
de EDEO heeft gemeld;

Or. en

Amendement 7
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met voldoening de 
vereenvoudiging van het begrotingsbeheer 
vast, waarbij de gemeenschappelijke 
overheadkosten van alle delegatiekantoren 
(huur, veiligheid, schoonmaak en andere 
overheadkosten), met inbegrip van de 
delegaties van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, in 2018 voor het 
derde jaar op rij volledig gefinancierd zijn 
uit de begrotingsonderdelen van de EDEO;

9. stelt met voldoening de 
vereenvoudiging van het begrotingsbeheer 
vast, waarbij de gemeenschappelijke 
overheadkosten van alle delegatiekantoren 
(huur, veiligheid, schoonmaak en andere 
overheadkosten), met inbegrip van de 
delegaties van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, in 2018 voor het 
derde jaar op rij volledig gefinancierd zijn 
uit de begrotingsonderdelen van de EDEO; 
steunt de inspanningen van de EDEO om 
zijn administratie te moderniseren en te 
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vereenvoudigen door middel van het 
project “Innovatief 2019”, dat 20 
voorstellen omvat die worden bestudeerd; 
verzoekt de EDEO om aan de Commissie 
begrotingscontrole verslag uit te brengen 
over de voorstellen die worden 
bestudeerd;

Or. en

Amendement 8
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt bezorgd de 
onregelmatigheden op het gebied van het 
gebouwenbeleid van de EDEO op; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
beschuldigingen dat de EDEO betrokken 
zou zijn bij corruptie in verband met zijn 
gebouwenbeleid bij de aankoop, huur of 
het beheer van gebouwen, naar behoren 
op te helderen; roept de EDEO ertoe op 
voldoende uitleg te verschaffen over 
dergelijke aanbestedingen;

12. roept de EDEO op voortdurend 
waakzaam te zijn op het gebied van zijn 
gebouwenbeleid, met name om ervoor te 
zorgen dat vermoedelijke gevallen van 
fraude of corruptie bij de aankoop, huur of 
het beheer van gebouwen onmiddellijk 
worden aangepakt; roept de EDEO ertoe 
op om in het kader van de 
kwijtingsprocedure voldoende uitleg te 
verschaffen over zijn 
aanbestedingsprocedures en de kosten 
van de gebouwen;

Or. en

Amendement 9
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt bezorgd de 
onregelmatigheden op het gebied van het 
gebouwenbeleid van de EDEO op; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 

12. wijst op de complexiteit van het 
gebouwenbeleid in het licht van de 
opdracht van de EDEO; benadrukt dat de 
EDEO voldoende uitleg moet verschaffen 
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beschuldigingen dat de EDEO betrokken 
zou zijn bij corruptie in verband met zijn 
gebouwenbeleid bij de aankoop, huur of 
het beheer van gebouwen, naar behoren 
op te helderen; roept de EDEO ertoe op 
voldoende uitleg te verschaffen over 
dergelijke aanbestedingen;

over zijn gebouwenbeleid bij de aankoop, 
huur of het beheer van gebouwen; 
verwelkomt in deze context de 
voortdurende inspanningen van de EDEO 
om de aanbevelingen ten uitvoer te leggen 
die de Rekenkamer in speciaal verslag 
nr. 7/2016 “Het wereldwijde 
gebouwenbeheer van de Europese Dienst 
voor extern optreden” heeft gedaan en die 
worden weerspiegeld in het in december 
2017 aangenomen actieplan; spoort de 
EDEO ertoe aan in de toekomst in deze 
richting voort te gaan;

Or. en

Amendement 10
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt bezorgd de 
onregelmatigheden op het gebied van het 
gebouwenbeleid van de EDEO op; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
beschuldigingen dat de EDEO betrokken 
zou zijn bij corruptie in verband met zijn 
gebouwenbeleid bij de aankoop, huur of 
het beheer van gebouwen, naar behoren 
op te helderen; roept de EDEO ertoe op 
voldoende uitleg te verschaffen over 
dergelijke aanbestedingen;

12. merkt bezorgd de 
onregelmatigheden op het gebied van het 
gebouwenbeleid van de EDEO op; is 
bezorgd over de beschuldigingen dat de 
EDEO betrokken zou zijn bij corruptie in 
verband met zijn gebouwenbeleid bij de 
aankoop, huur of het beheer van 
gebouwen; spoort de EDEO ertoe aan 
gedetailleerde uitleg te verschaffen over 
dergelijke aanbestedingen;

Or. en

Amendement 11
 Monika Hohlmeier 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat goede 
samenwerking tussen het Parlement en de 
EDEO van essentieel belang is om 
gebouwdossiers te beheren en te 
beoordelen; spoort de EDEO met klem 
aan om de gebouwdossiers tijdig voor 
goedkeuring in te dienen zodat ze grondig 
kunnen worden beoordeeld en er 
vervolgvragen over kunnen worden 
gesteld; herhaalt dat dossiers die pas kort 
voor belangrijke termijnen bij de 
begrotingsautoriteit worden ingediend 
onnodige tijdsdruk creëren en ertoe leiden 
dat de begrotingsautoriteit haar 
goedkeuring geeft zonder de mogelijkheid 
om de beoordelingsperiode te verlengen;

Or. en

Amendement 12
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de EDEO ertoe op zich er 
voor de volgende kwijtingsprocedure toe 
te verbinden de Commissie 
begrotingscontrole meer informatie te 
verschaffen over de context en de dekking 
van de gebouwkosten;

13. roept de EDEO ertoe op zich er 
voor de volgende kwijtingsprocedures toe 
te verbinden zijn werkdocument over zijn 
gebouwenbeleid te blijven sturen naar de 
Commissie begrotingscontrole, met 
inbegrip van informatie over de context en 
de dekking van de gebouwkosten; neemt 
nota van de uitgebreide en gedetailleerde 
informatie over het gebouwenbeleid van 
de EDEO die in de schriftelijke 
vragenlijsten is verschaft;

Or. en

Amendement 13
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Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat in 2018 
1,1 miljoen EUR is toegewezen aan de 
taskforce East StratCom voor zijn 
werkzaamheden met betrekking tot het 
tegengaan van Russische desinformatie; 
merkt op dat deze toewijzing in 2019 is 
gestegen tot 3 miljoen EUR; roept ertoe 
op deze toewijzing aanzienlijk te 
vergroten, zodat de Unie op succesvolle 
wijze de tegenaanval kan inzetten tegen de 
informatieoorlog van Rusland; roept op 
tot meer informatiecampagnes om het 
beleid van de Unie in de landen van het 
Oostelijk partnerschap beter uit te leggen;

Or. en

Amendement 14
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van het aantal 
onregelmatigheden dat bij controles vooraf 
van vastleggingen en betalingen werd 
vastgesteld (in respectievelijk 209 van de 
1 041 gevallen en 258 van de 1 841 
gevallen); betreurt dat de vastgestelde 
onregelmatigheden van terugkerende aard 
zijn, met name het ontbreken van 
bewijsstukken bij financiële verrichtingen 
die aan financiële controles vooraf worden 
onderworpen; nodigt de EDEO ook uit 
specifieke steun te blijven verlenen aan alle 
hoogwaardige openbare aanbestedingen in 
de delegaties;

20. neemt nota van het aantal 
onregelmatigheden dat bij controles vooraf 
van vastleggingen en betalingen werd 
vastgesteld (in respectievelijk 209 van de 
1 041 gevallen en 258 van de 1 841 
gevallen); betreurt dat de vastgestelde 
onregelmatigheden van terugkerende aard 
zijn, met name het ontbreken van 
bewijsstukken bij financiële verrichtingen 
die aan financiële controles vooraf worden 
onderworpen; nodigt de EDEO ook uit 
specifieke steun te blijven verlenen aan alle 
hoogwaardige openbare aanbestedingen in 
de delegaties; is ingenomen met de 
invoering van elektronische financiële 
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workflows in het hoofdkantoor tegen eind 
2019, wat zou moeten bijdragen tot een 
algemene verlaging van de 
foutenpercentages;

Or. en

Amendement 15
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met de inspanningen 
van de EDEO om het 
verantwoordelijkheidsgevoel van nieuw 
benoemde delegatiehoofden te bevorderen 
op het gebied van goed financieel beheer 
van de Unie-middelen die onder hun 
operationele verantwoordelijkheid vallen, 
naast hun politieke mandaat; is van mening 
dat dit ook van belang is voor alle actoren 
op het gebied van buitenlandse zaken, 
zoals speciale vertegenwoordigers van de 
EU, speciale gezanten van de EU, hoofden 
van militaire operaties en hoofden van 
civiele missies;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. es

Amendement 16
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat slechts twee delegaties 
punten van voorbehoud hadden, namelijk 
de delegatie in Syrië in 2017, en de 
delegatie bij de Raad van Europa in 
Straatsburg omdat de uitgevoerde 

26. merkt op dat slechts twee delegaties 
gemotiveerde punten van voorbehoud 
hadden, namelijk de delegatie in Syrië in 
2017, en de delegatie bij de Raad van 
Europa in Straatsburg omdat de 
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contracten niet in overeenstemming waren 
met de aanbestedingsregels;

uitgevoerde contracten niet in 
overeenstemming waren met de 
aanbestedingsregels; spoort de EDEO aan 
de volledige herziening van alle 
overeenkomsten voort te zetten om ervoor 
te zorgen dat ze in overeenstemming zijn 
met de financiële regels;

Or. en

Amendement 17
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. blijft bezorgd over het 
voortdurende onevenwicht in het 
personeelsbestand van de EDEO wat 
betreft nationaliteiten; merkt op dat de 
diplomaten van de lidstaten eind 2017 
32,83 % van alle administrateurs van de 
EDEO vertegenwoordigden (d.w.z. 307 
personen) en dat eind 2016 31,7 % van 
het personeel van de EDEO afkomstig 
was uit de lidstaten, in vergelijking met 
32,9 % in 2015 en 33,8 % in 2014;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EDEO ondanks 
herhaalde oproepen nog steeds niet aan de 
vereisten inzake geografisch evenwicht 
voldoet en met delegatiehoofden uit België 
(9), Duitsland (15), Frankrijk (16), Italië 

29. blijft bezorgd over het onevenwicht 
in het personeelsbestand van de EDEO 
wat nationaliteiten betreft; benadrukt dat 
de EDEO ondanks herhaalde oproepen nog 
steeds niet aan de vereisten inzake 
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(21), Polen (5) en Tsjechië (2) erg 
onevenwichtig is; wijst er met name op dat 
het aantal Italiaanse delegatiehoofden de 
afgelopen twee jaar gestegen is;

geografisch evenwicht voldoet en met 
delegatiehoofden uit België (9), Duitsland 
(15), Frankrijk (16), Italië (21), Polen (5) 
en Tsjechië (2) erg onevenwichtig is;

Or. en

Amendement 19
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. moedigt de EDEO aan het 
geografisch evenwicht te verbeteren; 
herinnert aan het belang van een passend 
en adequaat aantal onderdanen van alle 
lidstaten; benadrukt dat de EDEO ervoor 
moet zorgen dat alle lidstaten voldoende 
vertegenwoordigd zijn, rekening houdend 
met de competenties en verdiensten van 
kandidaten;

30. moedigt de EDEO aan het 
geografisch evenwicht te verbeteren; 
herinnert aan het belang van een passend 
en adequaat aantal onderdanen van alle 
lidstaten; benadrukt dat de EDEO ervoor 
moet zorgen dat alle lidstaten voldoende 
vertegenwoordigd zijn, maar dat ook 
rekening wordt gehouden met de 
competenties en verdiensten van 
kandidaten; spoort de EDEO er daarom 
toe aan te blijven samenwerken met de 
lidstaten om zijn posten binnen de 
nationale diplomatennetwerken te 
promoten;

Or. en

Amendement 20
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. stelt vast dat er in het totale aantal 
bezette posten vrijwel een evenwicht 
tussen mannen en vrouwen werd bereikt, 
met een vertegenwoordiging van vrouwen 
van 47,4 %; vraagt de EDEO echter om het 

31. stelt met tevredenheid vast dat er in 
het totale aantal bezette posten vrijwel een 
evenwicht tussen mannen en vrouwen werd 
bereikt, met een vertegenwoordiging van 
vrouwen van 47,4 %; vraagt de EDEO 
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bestaande kwalitatieve onevenwicht verder 
te verkleinen, op alle niveaus, in alle 
functies en in de verschillende categorieën, 
in het bijzonder voor 
administrateursfuncties, waarvan 
momenteel 34,92 % door vrouwen wordt 
bekleed;

echter om het bestaande kwalitatieve 
onevenwicht verder te verkleinen, op alle 
niveaus, in alle functies en in de 
verschillende categorieën, in het bijzonder 
voor administrateursfuncties, waarvan 
momenteel 34,92 % door vrouwen wordt 
bekleed; spoort de EDEO aan te blijven 
werken aan de reeks maatregelen die zijn 
genomen om het genderevenwicht te 
ondersteunen en de diversiteit te 
vergroten, zoals het netwerk voor vrouwen 
in pre-managementfuncties en de 
opleidingen die gericht zijn op vrouwen 
die een managementfunctie (willen) 
bekleden;

Or. en

Amendement 21
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. merkt op dat twee van de acht 
speciale vertegenwoordigers van de EU 
vrouwen zijn en dat ook daar het 
geografische en genderevenwicht moet 
worden geëerbiedigd; is van mening dat 
ook rekening moet worden gehouden met 
ethische normen teneinde mogelijke 
belangenconflicten te vermijden;

32. merkt op dat twee van de acht 
speciale vertegenwoordigers van de EU 
vrouwen zijn en dat ook daar het 
geografische en genderevenwicht moet 
worden geëerbiedigd; is van mening dat 
ook rekening moet worden gehouden met 
ethische normen teneinde mogelijke 
belangenconflicten te vermijden; is ermee 
ingenomen dat de EDEO een besluit 
inzake ethiek voorbereidt waarin rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
kenmerken van het werk in de delegaties;

Or. en

Amendement 22
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. merkt op dat de situatie hetzelfde is 
wat betreft de verdeling van mannen en 
vrouwen in leidinggevende functies, 
hoewel het percentage vrouwen is 
verbeterd, met 27,1 % in 2018 (oftewel 71 
vrouwen) tegenover 24,5 % in 2017, d.w.z. 
60 van de 211 middenkaderfuncties 
(oftewel 28,4 % tegenover 26 % in 2017) 
en 11 van de 51 hogere leidinggevenden 
(oftewel 21,57 % tegenover 18 % in 2017);

33. merkt op dat de situatie hetzelfde is 
wat betreft de verdeling van mannen en 
vrouwen in leidinggevende functies, 
hoewel het percentage vrouwen licht is 
verbeterd, met 27,1 % in 2018 (oftewel 71 
vrouwen) tegenover 24,5 % in 2017, d.w.z. 
60 van de 211 middenkaderfuncties 
(oftewel 28,4 % tegenover 26 % in 2017) 
en 11 van de 51 hogere leidinggevenden 
(oftewel 21,57 % tegenover 18 % in 2017);

Or. en

Amendement 23
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. merkt op dat het aantal 
gedetacheerde nationale deskundigen uit de 
lidstaten is gestabiliseerd en 449 bedraagt, 
even veel als in 2017, na een gestage 
toename sinds 2011; wijst erop dat 
87,31 % van de gedetacheerde nationale 
deskundigen in het hoofdkantoor van de 
EDEO werken, aangezien zij 
beantwoorden aan zeer specifieke 
behoeften binnen de EDEO-structuur; 
roept de EDEO er ook toe op in zijn 
wervingsbeleid voor gedetacheerde 
nationale deskundigen bijzondere aandacht 
te besteden aan mogelijke 
belangenconflicten;

35. merkt op dat het aantal 
gedetacheerde nationale deskundigen uit de 
lidstaten is gestabiliseerd en 449 bedraagt, 
even veel als in 2017, na een gestage 
toename sinds 2011; wijst erop dat 
87,31 % van de gedetacheerde nationale 
deskundigen in het hoofdkantoor van de 
EDEO werken, aangezien zij 
beantwoorden aan zeer specifieke 
behoeften binnen de EDEO-structuur; 
herinnert eraan dat het aantal 
gedetacheerde nationale deskundigen een 
bepaald aandeel van het totale 
personeelsbestand van de EDEO niet 
moet overschrijden om een sterke en 
duurzame teamspirit te behouden en 
verzoekt de EDEO opnieuw om een 
dergelijke grens vast te stellen; roept de 
EDEO er ook toe op in zijn wervingsbeleid 



AM\1197965NL.docx 15/31 PE645.090v02-00

NL

voor gedetacheerde nationale deskundigen 
bijzondere aandacht te besteden aan 
mogelijke belangenconflicten; is van 
mening dat er meer middelen nodig zijn 
om gedetacheerde nationale deskundigen 
te vervangen door personeelsleden 
teneinde een grote mate van 
onafhankelijkheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 24
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie
Daniel Freund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. herinnert aan het belang van 
afkoelingsperiodes voor ambtenaren die 
voor de EU-instellingen of -
agentschappen hebben gewerkt, 
aangezien belangenconflicten die niet 
worden aangepakt de handhaving van 
strikte ethische normen in de hele 
Europese administratie in het gedrang 
kunnen brengen; benadrukt dat artikel 16 
de EU‑instellingen en -agentschappen, 
waaronder de EDEO, de mogelijkheid 
biedt om het verzoek van een gewezen 
ambtenaar om een specifieke baan aan te 
mogen nemen, af te wijzen, indien 
beperkingen niet volstaan om de legitieme 
belangen van de instellingen te 
beschermen; vreest dat het vaak niet 
mogelijk is de voorwaarden te handhaven 
die met betrekking tot activiteiten na 
uitdiensttreding bij de overheid worden 
opgelegd; spoort de EDEO en alle andere 
agentschappen en instellingen van de 
Unie er daarom toe aan alle uit hoofde 
van artikel 16 van het Statuut van de 
ambtenaren beschikbare instrumenten in 
overweging te nemen, met name wanneer 
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zij op de hoogte worden gebracht van een 
overstap naar organisaties of bedrijven 
die zijn ingeschreven in het 
transparantieregister, om het risico te 
voorkomen dat gewezen ambtenaren 
binnen twee jaar na hun uitdiensttreding 
lobbyactiviteiten verrichten bij de EU-
instellingen; benadrukt dat bijvoorbeeld 
in het geval van voormalig EDEO-
ambtenaar Gerhard Sabathil, die meteen 
na zijn uitdiensttreding bij het 
lobbybedrijf EUTOP aan de slag ging, een 
verbod had kunnen worden overwogen uit 
hoofde van artikel 21, lid 3, onder b), van 
Besluit C(2018)4048 van de Commissie, 
aangezien EUTOP kan worden 
beschouwd als een “tegenpartij” of als 
een organisatie die de belangen van een 
tegenpartij vertegenwoordigt; roept alle 
instellingen en agentschappen, waaronder 
de EDEO, er bovendien toe op hun 
beoordeling van alle gevallen openbaar te 
maken, zoals vereist uit hoofde van 
artikel 16 van het Statuut van de 
ambtenaren;

Or. en

Amendement 25
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie
Daniel Freund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. acht het noodzakelijk dat de 
ervaringen met de handhaving van 
artikel 16 van het Statuut van de 
ambtenaren en de daarmee verband 
houdende ethische regels en het toezicht 
daarop in alle instellingen van de Unie 
verder worden gebundeld; is ingenomen 
met de toezegging van 
Commissievoorzitter Ursula von der 
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Leyen om een ethische instantie voor alle 
EU-instellingen op te richten;

Or. en

Amendement 26
Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de EDEO te waarborgen 
dat colocatie in zijn gebouwen openstaat 
voor alle geïnteresseerde EU-instellingen 
en -organen, zoals het Parlement en de 
Europese Investeringsbank, onder 
dezelfde voorwaarden als de EDEO; 
benadrukt de economische voordelen van 
colocatie, aangezien de onderhouds- en 
operationele kosten en de kosten voor de 
beveiliging verminderen; herhaalt 
bovendien dat de EDEO ervoor moet 
zorgen dat onroerende goederen die de 
dienst huurt of koopt voor zijn delegaties 
in dezelfde prijsklasse vallen als die 
waaraan de vertegenwoordigingen van de 
lidstaten zich moeten houden; benadrukt 
dat de EDEO gepaste schattingen voor 
beveiligingskosten in zijn berekeningen 
moet opnemen om te voorkomen dat in 
een later stadium om aanvullende 
middelen moet worden gevraagd;

Or. en

Amendement 27
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. is verheugd over de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot de 
vermindering van het aantal delegaties 
dat de maximumoppervlakte van 35 m2 
per persoon overschrijdt, in navolging van 
de aanbevelingen van de Rekenkamer om 
optimaal gebruik te maken van de 
gebouwen van de EDEO en onnodige 
uitgaven te vermijden;

Or. en

Amendement 28
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. herhaalt dat de Unie een stap heeft 
gezet in de richting van een billijke 
vergoeding voor iedereen in de 
instellingen; benadrukt dat de EDEO moet 
waarborgen dat al zijn stagiairs een billijke 
vergoeding krijgen, ongeacht het soort 
stage (Blue Book-, Bruges- en andere 
stagiairs);

40. herhaalt dat de Unie een stap heeft 
gezet in de richting van een billijke 
vergoeding voor iedereen in de 
instellingen; benadrukt dat de EDEO moet 
waarborgen dat al zijn stagiairs in het 
hoofdkantoor en de delegaties een billijke 
vergoeding krijgen, ongeacht het soort 
stage (Blue Book-, Bruges- en andere 
stagiairs); is ingenomen met de 
tenuitvoerlegging van betaalde stages in 
de delegaties en met het feit dat 
onbetaalde stages niet meer worden 
aangeboden, in navolging van de 
aanbeveling van de Ombudsman; merkt 
op dat het aantal stagiairs in de delegaties 
meer dan verviervoudigd is, van 26 in 
2017 tot 109 in 2018; betreurt echter dat 
van de 404 door de EDEO aangeboden 
stages in 2018, er 126 onbezoldigd waren, 
aangezien zij een verplicht 
opleidingsonderdeel voor studenten 
vormden; roept de EDEO ertoe op te 
waarborgen dat alle EDEO-stagiairs een 
passende vergoeding krijgen zodat er geen 
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bijkomende aanleiding wordt gegeven tot 
discriminatie om economische redenen;

Or. en

Amendement 29
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. acht het nuttig om de instrumenten 
voor het beheer van de werklast te 
verbeteren en een actieplan aan te nemen 
om mensen aan te trekken en te behouden, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
verscheidene professionele behoeften, 
ervaring en nationaliteit; is ingenomen met 
het verslag over de personele middelen en 
nodigt de EDEO uit om zijn institutionele 
behoeften (of nieuw vereiste expertise) 
duidelijk te maken en de risico’s voor het 
personeelsbestand op organisatieniveau 
vast te stellen die ervoor kunnen zorgen dat 
de EDEO zijn beleidsdoelstellingen niet 
verwezenlijkt;

41. acht het nuttig om de instrumenten 
voor het beheer van de werklast te 
verbeteren en een actieplan aan te nemen 
om mensen aan te trekken en te behouden, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
verscheidene professionele behoeften, 
ervaring en nationaliteit; is ingenomen met 
het verslag over de personele middelen en 
nodigt de EDEO uit om zijn institutionele 
behoeften (of nieuw vereiste expertise) 
duidelijk te maken en de risico’s voor het 
personeelsbestand op organisatieniveau 
vast te stellen die ervoor kunnen zorgen dat 
de EDEO zijn beleidsdoelstellingen niet 
verwezenlijkt; steunt de maatregelen die 
de EDEO heeft getroffen om de 
toegenomen werklast als gevolg van de 
personeelsinkrimping aan te pakken;

Or. en

Amendement 30
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. merkt op dat in 2018 
135 bemiddelingszaken zijn behandeld met 

42. merkt bezorgd op dat in 2018 
135 bemiddelingszaken zijn behandeld met 
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betrekking tot delegaties en het 
hoofdkantoor; roept de EDEO en met name 
de bemiddelingsdienst, die nu direct 
verslag uitbrengt aan het secretariaat-
generaal, ertoe op in het kader van zijn 
personeelsbeleid de grootste prioriteit te 
blijven verlenen aan deze kwestie; herhaalt 
dat een cultuur van nultolerantie ten 
aanzien van intimidatie moet worden 
bevorderd en dat naar behoren gevolg moet 
worden gegeven aan gemelde gevallen;

betrekking tot delegaties en het 
hoofdkantoor; roept de EDEO en met name 
de bemiddelingsdienst, die nu direct 
verslag uitbrengt aan het secretariaat-
generaal, ertoe op in het kader van zijn 
personeelsbeleid de grootste prioriteit te 
blijven verlenen aan deze kwestie; herhaalt 
dat een cultuur van nultolerantie ten 
aanzien van intimidatie moet worden 
bevorderd en dat naar behoren gevolg moet 
worden gegeven aan gemelde gevallen; is 
ingenomen met het in 2018 door de 
secretaris-generaal van de EDEO 
opgezette bewustmakingsinitiatief tegen 
intimidatie met als doel meer informatie te 
verschaffen over het beleid van de EDEO 
tegen intimidatie;

Or. en

Amendement 31
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. merkt op dat in 2018 
135 bemiddelingszaken zijn behandeld met 
betrekking tot delegaties en het 
hoofdkantoor; roept de EDEO en met 
name de bemiddelingsdienst, die nu direct 
verslag uitbrengt aan het secretariaat-
generaal, ertoe op in het kader van zijn 
personeelsbeleid de grootste prioriteit te 
blijven verlenen aan deze kwestie; herhaalt 
dat een cultuur van nultolerantie ten 
aanzien van intimidatie moet worden 
bevorderd en dat naar behoren gevolg moet 
worden gegeven aan gemelde gevallen;

42. merkt op dat in 2018 
135 bemiddelingszaken zijn behandeld in 
de delegaties en het hoofdkantoor met 
betrekking tot onopgeloste geschillen over 
rechten en plichten of andere soorten 
conflicten op het werk, waaronder 
vermeende psychologische en seksuele 
intimidatie; roept de EDEO en met name 
de bemiddelingsdienst, die nu direct 
verslag uitbrengt aan het secretariaat-
generaal, ertoe op in het kader van zijn 
personeelsbeleid de grootste prioriteit te 
blijven verlenen aan deze kwestie; herhaalt 
dat een cultuur van nultolerantie ten 
aanzien van intimidatie moet worden 
bevorderd en dat naar behoren gevolg moet 
worden gegeven aan gemelde gevallen en 
wijst dan ook met tevredenheid op het in 
2018 door de secretaris-generaal van de 
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EDEO opgezette bewustmakingsinitiatief 
tegen intimidatie;

Or. en

Amendement 32
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. nodigt de EDEO in deze context 
ook uit om het netwerk van 
vertrouwenspersonen uit te breiden, in het 
bijzonder in het netwerk van delegaties, 
door mogelijk het aantal opgeleide 
vrijwillige vertrouwenspersonen in de 
delegatie te verhogen; spoort de EDEO 
ertoe aan de sociale dialoog te bevorderen, 
ongeacht de herkomst en de status van het 
personeel;

43. nodigt de EDEO in deze context 
ook uit om het netwerk van 
vertrouwenspersonen, dat momenteel uit 
zes personen bestaat, uit te breiden, in het 
bijzonder in het netwerk van delegaties, 
door mogelijk het aantal opgeleide 
vrijwillige vertrouwenspersonen in de 
delegatie te verhogen; spoort de EDEO 
ertoe aan de sociale dialoog te bevorderen, 
ongeacht de herkomst en de status van het 
personeel;

Or. en

Amendement 33
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. merkt op dat de EDEO in 2017 zijn 
administratieve regeling met het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding heeft 
herzien en zijn samenwerking op het 
gebied van aan fraude gerelateerde zaken 
heeft versterkt met de directoraten-generaal 
werkzaam op het gebied van externe 
betrekkingen, zoals de Dienst Instrumenten 

44. merkt op dat de EDEO in 2017 zijn 
administratieve regeling met het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding heeft 
herzien en zijn samenwerking op het 
gebied van aan fraude gerelateerde zaken 
heeft versterkt met de directoraten-generaal 
werkzaam op het gebied van externe 
betrekkingen, zoals de Dienst Instrumenten 
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buitenlands beleid (DG FPI), het 
directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid 
en Uitbreidingsonderhandelingen (DG 
NEAR) en het directoraat-generaal 
Internationale Samenwerking en 
Ontwikkeling (DG DEVCO), waarna de 
EDEO inspanningen is blijven leveren om 
zijn antifraudestrategie te verfijnen; 
benadrukt dat er verder moet worden 
samengewerkt met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding en de Commissie 
(de directoraten-generaal werkzaam op het 
gebied van externe betrekkingen, zoals DG 
FPI, DG NEAR en DG DEVCO); wijst 
met tevredenheid op de bewustmaking van 
delegatiehoofden, in samenspraak met DG 
DEVCO en DG NEAR, over 
fraudepreventie en verslaglegging via het 
internecontrolebeginsel inzake 
fraudepreventie;

buitenlands beleid (DG FPI), het 
directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid 
en Uitbreidingsonderhandelingen (DG 
NEAR) en het directoraat-generaal 
Internationale Samenwerking en 
Ontwikkeling (DG DEVCO), waarna de 
EDEO inspanningen is blijven leveren om 
zijn antifraudestrategie te verfijnen; 
benadrukt dat er verder moet worden 
samengewerkt met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding en de Commissie 
(de directoraten-generaal werkzaam op het 
gebied van externe betrekkingen, zoals DG 
FPI, DG NEAR en DG DEVCO); wijst 
met tevredenheid op de bewustmaking van 
delegatiehoofden, in samenspraak met DG 
DEVCO en DG NEAR, over 
fraudepreventie en verslaglegging via het 
internecontrolebeginsel inzake 
fraudepreventie; is verheugd dat de EDEO 
lid is van het door OLAF voorgezeten 
netwerk voor fraudepreventie en -
opsporing;

Or. en

Amendement 34
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. merkt op dat er in 2018 één geval 
werd gerapporteerd van vermeend 
klokkenluiden door een externe persoon 
over een personeelslid van de Commissie 
in een EU-delegatie; vraagt de EDEO om 
het Parlement informatie te verschaffen 
over zijn beleid en procedures, met name 
in de delegaties, in het geval van een 
klokkenluiderszaak;

Or. en
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Amendement 35
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 ter. steunt de inspanningen van de 
EDEO om de transparantie te vergroten 
door het elektronisch register van de 
EDEO, via hetwelk burgers toegang tot 
documenten kunnen vragen, te promoten 
en te verbeteren; merkt met tevredenheid 
op dat burgers het elektronisch register 
van de EDEO al vaker dan in 2017 
hebben gebruikt; vraagt de EDEO snel te 
reageren op de verzoeken van burgers;

Or. en

Amendement 36
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is voorstander van het starten van 
een interne controle inzake de aanwerving 
en het beheer van plaatselijke 
functionarissen om bepaalde 
tekortkomingen op te lossen die de 
Rekenkamer in de aanwervingsprocedure 
voor plaatselijke functionarissen in 
delegaties heeft geïdentificeerd 
(bijvoorbeeld te weinig transparantie over 
bepaalde stappen in de procedure);

46. is ingenomen met de 
inwerkingtreding in 2020 van de drie 
gezamenlijke besluiten inzake 
arbeidsvoorwaarden en een medisch en 
pensioenfonds voor plaatselijke 
functionarissen, waarbij een nieuw kader 
wordt ingevoerd met regels voor 
plaatselijke functionarissen in de 
delegaties teneinde de 
socialezekerheidsregelingen te 
moderniseren en te verbeteren; is 
verheugd over de eerste gezamenlijke 
personeelsenquête van de EDEO en de 
Commissie in de delegaties in 2018; is 
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voorstander van het starten van een interne 
controle inzake de aanwerving en het 
beheer van plaatselijke functionarissen om 
bepaalde tekortkomingen op te lossen die 
de Rekenkamer in de 
aanwervingsprocedure voor plaatselijke 
functionarissen in delegaties heeft 
geïdentificeerd (bijvoorbeeld te weinig 
transparantie over bepaalde stappen in de 
procedure);

Or. en

Amendement 37
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is voorstander van het starten van 
een interne controle inzake de aanwerving 
en het beheer van plaatselijke 
functionarissen om bepaalde 
tekortkomingen op te lossen die de 
Rekenkamer in de aanwervingsprocedure 
voor plaatselijke functionarissen in 
delegaties heeft geïdentificeerd 
(bijvoorbeeld te weinig transparantie over 
bepaalde stappen in de procedure);

46. neemt nota van de belangrijke, 
door het Parlement in de 
kwijtingsprocedure gevraagde 
veranderingen inzake de aanwerving en 
het beheer van plaatselijke functionarissen 
om bepaalde tekortkomingen op te lossen 
die de Rekenkamer in het verleden heeft 
geïdentificeerd; is verheugd over de 
verspreiding van gedetailleerde 
administratieve richtsnoeren en beste 
praktijken over het verloop van de 
aanwervingsprocedures, om ervoor te 
zorgen dat deze open, eerlijk en 
transparant verlopen; is bovendien 
ingenomen met de maatregelen in 
verband met de toegang tot aanvullende 
sociale zekerheid van de EU, de 
verbetering van de arbeidsvoordelen voor 
plaatselijke functionarissen en de grotere 
flexibiliteit voor de EU als werkgever die 
gelijke tred houdt met de 
arbeidsmarktnormen;

Or. en
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Amendement 38
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. vestigt de aandacht op de 
bevindingen en aanbevelingen van 
Speciaal verslag nr. 15/2018 getiteld 
“Versterking van de capaciteit van de 
binnenlandse veiligheidstroepen in Niger 
en Mali: slechts beperkte en trage 
vooruitgang”; roept de EDEO ertoe op om 
(i) maatregelen te treffen om de 
operationele efficiëntie van de missies te 
verbeteren door adequate praktische 
begeleiding en voldoende ondersteuning te 
bieden, (ii) de bezettingsgraad van posten 
voor personeel bij de missies te verbeteren, 
(iii) mandaten en budgetten vast te stellen 
die berekend zijn op de operaties en te 
voorzien in een gemeenschappelijke 
algemene exitstrategie waarin de taken en 
verantwoordelijkheden bij de sluiting van 
GVDB-missies duidelijk worden 
afgebakend, (iv) voor een sterkere 
gerichtheid op duurzaamheid te zorgen en 
(v) de prestatie-indicatoren en 
effectbeoordelingen van de EDEO te 
verbeteren om de vervulling van taken naar 
behoren te monitoren en evalueren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. es

Amendement 39
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. ondersteunt de versterking van het 
verband tussen beleidsvorming, 
publieksdiplomatie en strategische 

49. ondersteunt de versterking van het 
verband tussen beleidsvorming, 
publieksdiplomatie en strategische 
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communicatie; merkt in deze context op 
dat in 2018 3 miljoen EUR is toegewezen 
aan de EDEO (tegenover 1,1 miljoen EUR 
in 2017) voor het consolideren van zijn 
actie “strategische communicatie plus” om 
desinformatie en hybride bedreigingen te 
bestrijden en weerbaarheid tegen 
buitenlandse inmenging te ontwikkelen, en 
wijst tevens op de ontwikkeling van 
bedrijfsinlichtingendiensten;

communicatie; merkt in deze context op 
dat in 2018 3 miljoen EUR is toegewezen 
aan de EDEO (tegenover 1,1 miljoen EUR 
in 2017) voor het consolideren van zijn 
actie “strategische communicatie plus” om 
desinformatie en hybride bedreigingen te 
bestrijden en weerbaarheid tegen 
buitenlandse inmenging te ontwikkelen, en 
wijst tevens op de ontwikkeling van 
bedrijfsinlichtingendiensten; benadrukt 
echter dat deze strategische communicatie 
niet mag leiden tot een beperking van de 
vrijheid van meningsuiting noch een vorm 
van politieke propaganda mag zijn;

Or. fr

Amendement 40
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. is verheugd over de invoering van 
het systeem voor snelle waarschuwingen 
dat is opgezet tussen de EU-instellingen 
en de lidstaten om gemakkelijker beste 
praktijken in verband met 
desinformatiecampagnes te delen en de 
reacties op elkaar af te stemmen op basis 
van opensource-informatie die wordt 
verschaft door academici, factcheckers, 
onlineplatformen en internationale 
partners; spoort de EDEO ertoe aan een 
langetermijnvisie voor het systeem voor 
snelle waarschuwingen uit te werken en 
de coördinatie met de lidstaten en andere 
belangrijke partners te bevorderen; spoort 
de EDEO er bovendien toe aan de website 
van “EUvsDisinfo” te promoten, die meer 
dan 5 000 gevallen van desinformatie 
bevat, maar die in 2018 slechts 
1,2 miljoen keer is bekeken;



AM\1197965NL.docx 27/31 PE645.090v02-00

NL

Or. en

Amendement 41
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. steunt de inspanningen van de 
EDEO om alle kwesties in verband met de 
fysieke veiligheid en IT-beveiliging te 
versterken, gaande van de beveiliging van 
het personeel en de gebouwen door nieuwe 
veiligheidsuitrusting aan te kopen tot de 
opleiding van regionaal 
veiligheidspersoneel, teneinde de 
veiligheidsbelangen van de EDEO zeker te 
stellen en verdere veiligheidsexpertise te 
verstrekken door de uitvoering van een 
formeel beleid voor het beheer van 
veiligheidsrisico’s en de uitdaging op het 
gebied van cyberbeveiliging;

50. steunt de inspanningen van de 
EDEO om alle kwesties in verband met de 
fysieke veiligheid en IT-beveiliging te 
versterken, gaande van de beveiliging van 
het personeel en de gebouwen door nieuwe 
veiligheidsuitrusting aan te kopen tot de 
opleiding van regionaal 
veiligheidspersoneel, teneinde de 
veiligheidsbelangen van de EDEO zeker te 
stellen en verdere veiligheidsexpertise te 
verstrekken door de uitvoering van een 
formeel beleid voor het beheer van 
veiligheidsrisico’s en beleid op het gebied 
van cyberbeveiliging; is met name 
ingenomen met de start van het 
voorlichtingsprogramma inzake veiligheid 
om risico’s in het hoofdkantoor te 
verminderen, op basis van een 
personeelsenquête uit 2018, en het 
systeem voor het beheer van 
veiligheidsrisico’s in de delegaties om 
meldingen van plaatselijke 
veiligheidsrisico’s, waaronder risico’s op 
het gebied van gezondheid en veiligheid, 
te standaardiseren;

Or. en

Amendement 42
Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50
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Ontwerpresolutie Amendement

50. steunt de inspanningen van de 
EDEO om alle kwesties in verband met de 
fysieke veiligheid en IT-beveiliging te 
versterken, gaande van de beveiliging van 
het personeel en de gebouwen door nieuwe 
veiligheidsuitrusting aan te kopen tot de 
opleiding van regionaal 
veiligheidspersoneel, teneinde de 
veiligheidsbelangen van de EDEO zeker te 
stellen en verdere veiligheidsexpertise te 
verstrekken door de uitvoering van een 
formeel beleid voor het beheer van 
veiligheidsrisico’s en de uitdaging op het 
gebied van cyberbeveiliging;

50. steunt de inspanningen van de 
EDEO om alle kwesties in verband met de 
fysieke veiligheid en IT-beveiliging te 
versterken, gaande van de beveiliging van 
het personeel en de gebouwen door nieuwe 
veiligheidsuitrusting aan te kopen tot de 
opleiding van regionaal 
veiligheidspersoneel, teneinde de 
veiligheidsbelangen van de EDEO zeker te 
stellen en verdere veiligheidsexpertise te 
verstrekken door de uitvoering van een 
formeel beleid voor het beheer van 
veiligheidsrisico’s en de uitdaging op het 
gebied van cyberbeveiliging; spoort de 
EDEO aan een echt beleid te blijven 
voeren voor de digitalisering van zijn 
diensten;

Or. en

Amendement 43
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. erkent dat gratis 
opensourcesoftware toegevoegde waarde 
kan opleveren voor de EDEO; benadrukt 
dat dergelijke software met name kan 
bijdragen aan het verhogen van de 
transparantie en het vermijden van de 
afhankelijkheid van één aanbieder; is zich 
eveneens bewust van de mogelijkheden 
van deze software voor het verbeteren van 
de veiligheid, aangezien hiermee zwakke 
plekken kunnen worden vastgesteld en 
verholpen; beveelt ten stelligste aan dat 
voor de instelling ontwikkelde software 
openbaar beschikbaar wordt gesteld als 
gratis opensourcesoftware;
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Or. en

Amendement 44
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. verzoekt de EDEO om een 
vervolgverslag voor het begrotingsjaar 
2018 te verstrekken, in overeenstemming 
met artikel 266 van het Financieel 
Reglement;

Or. en

Amendement 45
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is voorstander van nieuwe 
initiatieven om de communicatie met 
burgers van de Unie over het belang van 
publieksdiplomatie en de strategische 
communicatie als integraal deel van de 
externe betrekkingen van de Unie te 
verbeteren; juicht toe dat de EDEO een 
beroep is beginnen doen op 
informatieverspreiders om Europabrede 
publiekscampagnes te voeren.

Schrappen

Or. fr

Amendement 46
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie
Marcel Kolaja
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is voorstander van nieuwe 
initiatieven om de communicatie met 
burgers van de Unie over het belang van 
publieksdiplomatie en de strategische 
communicatie als integraal deel van de 
externe betrekkingen van de Unie te 
verbeteren; juicht toe dat de EDEO een 
beroep is beginnen doen op 
informatieverspreiders om Europabrede 
publiekscampagnes te voeren.

52. is voorstander van nieuwe 
initiatieven om de communicatie met 
burgers van de Unie over het belang van 
publieksdiplomatie en de strategische 
communicatie als integraal deel van de 
externe betrekkingen van de Unie te 
verbeteren; spoort de EDEO aan te 
investeren in digitale communicatie via 
sociale media en zijn websites; juicht toe 
dat de EDEO een beroep begint te doen op 
informatieverspreiders om Europabrede 
bewustmakingscampagnes te voeren; 
moedigt voorts het gebruik van gratis 
opensource socialenetwerkplatforms aan, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de bescherming van 
gebruikersgegevens;

Or. en

Amendement 47
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. betreurt dat de EDEO nog geen 
milieubeheersysteem heeft; merkt op dat 
er inspanningen zijn geleverd om het 
gebruik van videoconferenties te 
stimuleren; verzoekt de EDEO echter om 
een concreet actieplan vast te stellen om 
zijn ecologische voetafdruk in het 
hoofdkantoor en de delegaties te 
verkleinen.

Or. en
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