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

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 / 
stelt zijn besluit om de uitvoerend 
directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 / 
stelt zijn besluit om de uitvoerend 
directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018;

Or. en
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Amendement 3
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 / 
stelt zijn besluit om de uitvoerend 
directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 4
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 
2018 / stelt de afsluiting van de 
rekeningen van het Agentschap van de 
Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en

Amendement 5
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh
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Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 
2018 / stelt de afsluiting van de 
rekeningen van het Agentschap van de 
Europese Unie voor opleiding op het 
gebied van rechtshandhaving voor het 
begrotingsjaar 2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en

Amendement 6
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt met tevredenheid vast dat het 
Agentschap zijn mandaat in 2018 met 
succes heeft uitgevoerd, en dat het in een 
aantal gevallen de doelstellingen in zijn 
werkprogramma 2018 zelfs heeft 
overtroffen;

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt vast dat het Agentschap in 
2018 het proefproject “EU-Strategic 
Training Needs Assessment (EU-STNA)” 
heeft uitgevoerd en dat meer dan 87 % 
van de residentiële en 
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onlineopleidingsevents (residentiële 
activiteiten, webinars, onlinecursussen) 
gericht waren op het aanpakken van 
capaciteitstekorten in verband met 
kritische veiligheidsdreigingen naar 
aanleiding van de Europese 
Veiligheidsagenda.

Or. en

Amendement 8
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat het Agentschap 
onverminderd nauw samenwerkt met het 
netwerk van agentschappen op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, en met 
de negen agentschappen die er onderdeel 
van uitmaken, waaronder in het bijzonder 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap; merkt op dat zij 
opleidingen delen en samen cursussen 
organiseren;

4. stelt vast dat het Agentschap 
onverminderd nauw samenwerkt met het 
netwerk van agentschappen op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, en met 
de negen agentschappen die er onderdeel 
van uitmaken, waaronder in het bijzonder 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap; merkt op dat zij 
opleiding delen en samen cursussen 
organiseren; spoort het Agentschap ten 
zeerste aan om actief te zoeken naar 
verdere en bredere samenwerking met alle 
agentschappen van de Unie; spoort het 
Agentschap aan te onderzoeken waar 
hulpbronnen kunnen worden gedeeld bij 
overlappende taken, zoals IT en andere 
diensten, met agentschappen in de buurt, 
in het bijzonder het Bureau van de 
Europese Unie voor grondrechten in 
Wenen en Europese Arbeidsautoriteit in 
Bratislava;

Or. en

Amendement 9
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat het Agentschap 
onverminderd nauw samenwerkt met het 
netwerk van agentschappen op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, en met 
de negen agentschappen die er onderdeel 
van uitmaken, waaronder in het bijzonder 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap; merkt op dat zij 
opleidingen delen en samen cursussen 
organiseren;

4. verwelkomt dat het Agentschap 
onverminderd nauw samenwerkt met het 
netwerk van agentschappen op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, en met 
de negen agentschappen die er onderdeel 
van uitmaken, waaronder in het bijzonder 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap; merkt op dat zij 
opleiding delen en samen cursussen 
organiseren;

Or. en

Amendement 10
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is niet overtuigd van de noodzaak 
van een agentschap dat zich uitsluitend 
bezighoudt met opleiding op het gebied 
van rechtshandhaving; vraagt dat de 
Commissie overweegt het Agentschap 
samen te voegen met het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(Europol); onderstreept dat het 
Agentschap en Europol een zeer 
gelijkaardig werkingsgebied bezitten en 
dat een fusie de financiering van beide 
agentschappen zou vereenvoudigen en het 
netwerk van Europese agentschappen zou 
verduidelijken ten aanzien van het grote 
publiek;

Or. en
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Amendement 11
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verleent de Commissie 
toestemming om een haalbaarheidsstudie 
uit te voeren van de mogelijkheid van een 
volledige fusie met Europol, of op zijn 
minst de opzetting van synergieën met 
Europol; verzoekt de Commissie om beide 
scenario's te beoordelen, d.w.z. zowel de 
overplaatsing van het Agentschap naar 
het hoofdkantoor van Europol In Den 
Haag, als de overplaatsing van het 
hoofdkantoor van Europol naar het 
hoofdkantoor van het Agentschap in 
Boedapest; merkt op dat een fusie zou 
inhouden dat beide agentschappen 
zakelijke en ondersteunende diensten, het 
beheer van gemeenschappelijke 
gebouwen, ICT- en 
telecommunicatiesystemen en internet-
infrastructuur delen, waardoor enorm 
veel geld zou worden bespaard, wat 
vervolgens gebruikt zal worden voor de 
verdere financiering van beide 
agentschappen;

Or. en

Amendement 12
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en
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Amendement 13
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de verhuizing van het 
Verenigd Koninkrijk naar Hongarije en de 
daaruit voortvloeiende lagere 
aanpassingscoëfficiënt die op de salarissen 
van het personeel wordt toegepast tot 
gevolg had dat het personeelsverloop hoog 
was en dat het geografische evenwicht niet 
altijd gewaarborgd is doordat er minder 
sollicitaties zijn uit andere lidstaten dan het 
gastland; stelt vast dat het Agentschap in 
2018 ook weer een groot aantal sollicitaties 
van Hongaarse staatsburgers heeft 
ontvangen en dat de onderdanen van het 
gastland oververtegenwoordigd waren in 
het totale personeelsbestand; stelt vast dat 
het juridische geschil over de verhuizing in 
de loop van 2018 door de Rekenkamer is 
afgesloten, en dat de oorspronkelijk 
uitspraak is bekrachtigd;

7. merkt op dat de verhuizing van het 
Verenigd Koninkrijk naar Hongarije en de 
daaruit voortvloeiende lagere 
aanpassingscoëfficiënt die op de salarissen 
van het personeel wordt toegepast tot 
gevolg had dat het personeelsverloop hoog 
was en dat het geografische evenwicht niet 
altijd gewaarborgd is doordat er minder 
sollicitaties zijn uit andere lidstaten dan het 
gastland; stelt vast dat het Agentschap in 
2018 ook weer een groot aantal sollicitaties 
van Hongaarse staatsburgers heeft 
ontvangen en dat de onderdanen van het 
gastland oververtegenwoordigd waren in 
het totale personeelsbestand; stelt vast dat 
het juridische geschil over de verhuizing in 
de loop van 2018 door de Rekenkamer is 
afgesloten, en dat de oorspronkelijk 
uitspraak is bekrachtigd; geeft aan dat de 
toepassing van een lage 
aanpassingscoëfficiënt op de salarissen 
van het personeel tot problemen kan 
leiden waardoor het zelfs zo zou kunnen 
zijn dat het Agentschap zijn dagelijkse 
taken niet meer naar behoren kan 
uitvoeren; wijst erop dat agentschappen 
die gevestigd zijn in landen met een lage 
aanpassingscoëfficiënt van de Commissie 
extra ondersteuning moeten krijgen voor 
het nemen van bijkomende maatregelen 
waardoor zij aantrekkelijker worden voor 
huidige en toekomstige personeelsleden; 
verzoekt de Commissie om de gevolgen en 
de haalbaarheid van de toepassing van 
aanpassingscoëfficiënten op de salarissen 
in de toekomst te evalueren;

Or. en
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Amendement 14
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de suggestie van de 
Rekenkamer om vacatures te publiceren op 
de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie om er meer de aandacht 
op te vestigen; heeft begrip voor het 
antwoord van het Agentschap dat deze 
publicatie hoge vertaalkosten met zich 
meebrengt; neemt er verder kennis van dat 
het Agentschap in 2018 al zijn vacatures 
ook gepubliceerd heeft op het door het 
netwerk van EU-agentschappen 
ontwikkelde banenportaal;

8. herinnert aan de suggestie van de 
Rekenkamer om vacatures te publiceren op 
de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie om er meer de aandacht 
op te vestigen; heeft begrip voor het 
antwoord van het Agentschap dat deze 
publicatie hoge vertaalkosten met zich 
meebrengt; neemt er verder kennis van dat 
het Agentschap in 2018 al zijn vacatures 
ook gepubliceerd heeft op het door het 
netwerk van EU-agentschappen 
ontwikkelde banenportaal; wijst er nog 
eens op dat het Agentschap, zonder hoge 
vertaalkosten te maken, een eerste stap in 
die richting zou moeten zetten en gebruik 
zou moeten maken van de mogelijkheid 
om dergelijke vacatures te publiceren in 
alle officiële talen van de Unie, met een 
link naar de volledige tekst uitsluitend in 
het Engels;

Or. en

Amendement 15
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt met tevredenheid vast dat in 
2018 genderevenwicht is bereikt op het 
vlak van de hogere leidinggevende 
functies (3 mannen en 3 vrouwen), maar 
merkt op dat het evenwicht niet in 
dezelfde mate is bereikt in de raad van 
bestuur (17 mannen en 9 vrouwen);

Or. en
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Amendement 16
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwijst naar de opmerking in het 
verslag van de Rekenkamer dat het 
Agentschap eind 2017 nog niet alle 
instrumenten had ingevoerd die de 
Commissie heeft ingezet voor de invoering 
van één oplossing voor de elektronische 
uitwisseling van informatie met derden die 
deelnemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures (e‑aanbesteding); 
stelt vast dat het Agentschap heeft 
geantwoord dat het e-facturering en e-
aanbesteden heeft geïntroduceerd, en dat 
het voornemens is ook e-inschrijving 
mogelijk te maken;

9. verwijst naar de opmerking in het 
verslag van de Rekenkamer dat het 
Agentschap eind 2017 nog niet alle 
instrumenten had ingevoerd die de 
Commissie heeft ingezet voor de invoering 
van één oplossing voor de elektronische 
uitwisseling van informatie met derden die 
deelnemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures (e‑aanbesteding); 
stelt vast dat het Agentschap heeft 
geantwoord dat het e-facturering en e-
aanbesteden heeft geïntroduceerd, en dat 
het voornemens is ook e-inschrijving 
mogelijk te maken; verzoekt het Bureau 
om uiterlijk in juni 2020 aan de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de vooruitgang die in dit verband is 
geboekt;

Or. en

Amendement 17
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt bezorgd vast dat het 
Agentschap een kadercontract voor 
reisarrangementen voor het eigen personeel 
en voor de deelnemers aan opleidingen 
heeft toegekend zonder de winnende 
inschrijver om uitleg te vragen over zijn 
ongebruikelijk lage inschrijving; stelt vast 
dat het Agentschap in zijn antwoord 

10. stelt bezorgd vast dat het 
Agentschap een kadercontract voor 
reisarrangementen voor het eigen personeel 
en voor de deelnemers aan opleidingen 
heeft toegekend zonder de winnende 
inschrijver om uitleg te vragen over zijn 
ongebruikelijk lage inschrijving; stelt vast 
dat het Agentschap in zijn antwoord 
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aangeeft de opmerking van de Rekenkamer 
te accepteren dat deze beoordeling in het 
evaluatieverslag niet geformaliseerd was; 
verzoekt het Agentschap altijd te vragen 
naar de redenen achter potentieel 
ongebruikelijk lage inschrijvingen, en deze 
redenen te analyseren;

aangeeft dat het beoordelingscomité geen 
verduidelijkingen heeft gevraagd omdat 
het, op basis van de dagelijkse 
werkzaamheden, reeds op de hoogte was 
van de prijzen van het bedrijf waarmee 
voorheen een contract was gesloten; 
neemt er kennis van dat het Agentschap 
aangeeft de opmerking van de Rekenkamer 
te accepteren dat deze beoordeling in het 
evaluatieverslag niet geformaliseerd was; 
verzoekt het Agentschap altijd te vragen 
naar de redenen achter potentieel 
ongebruikelijk lage inschrijvingen, en deze 
redenen te analyseren, en ervoor te zorgen 
dat alle beoordelingen in toekomstige 
evaluatieverslagen naar behoren worden 
geformaliseerd;

Or. en

Amendement 18
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de bestaande 
maatregelen en de niet-aflatende 
inspanningen van het Agentschap om te 
zorgen voor transparantie, inzake de 
preventie van en de omgang met 
belangenconflicten en inzake de 
bescherming van klokkenluiders; stelt vast 
dat het Agentschap interne voorschriften 
inzake klokkenluiders heeft opgesteld en 
ingevoerd;

11. waardeert de bestaande 
maatregelen en de niet-aflatende 
inspanningen van het Agentschap om te 
zorgen voor transparantie, inzake de 
preventie van en de omgang met 
belangenconflicten en inzake de 
bescherming van klokkenluiders; stelt vast 
dat het Agentschap interne voorschriften 
inzake klokkenluiders heeft opgesteld en 
ingevoerd, en dat het cv’s en 
belangenverklaringen van de leden van de 
raad van bestuur en van de uitvoerend 
directeur openbaar heeft gemaakt;

Or. en

Amendement 19
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer



AM\1198146NL.docx 13/14 PE647.036v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het Agentschap in 
februari 2017 met succes de 
ISO 9001:2015-certificering van zijn 
managementsysteem heeft afgerond om 
zijn inzet voor kwaliteit te verbeteren en 
beter aan te tonen; stelt vast dat het 
Agentschap op basis van de positieve 
resultaten van de in 2018 en aan het begin 
van 2019 uitgevoerde audits zijn 
certificering heeft behouden;

12. juicht toe dat het Agentschap in 
februari 2017 met succes de 
ISO 9001:2015-certificering van zijn 
managementsysteem heeft afgerond om 
zijn inzet voor kwaliteit te verbeteren en 
beter aan te tonen; stelt vast dat het 
Agentschap op basis van de positieve 
resultaten van de in 2018 en aan het begin 
van 2019 uitgevoerde audits zijn 
certificering heeft behouden;

Or. en

Amendement 20
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van het Agentschap om een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
werkplek te garanderen; wijst erop dat het 
Agentschap niet over een regeling voor 
koolstofcompensatie beschikt, maar 
onderkent op basis van het antwoord van 
het Agentschap dat zijn beperkte financiële 
middelen de deelname aan een dergelijke 
regeling niet toestaan, en neemt er nota van 
dat het Agentschap zijn personeel 
aanmoedigt gebruik te maken van het 
openbaar vervoer om de emissies te 
reduceren;

14. neemt kennis van de inspanningen 
van het Agentschap om een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
werkplek te garanderen; betreurt dat het 
Agentschap niet over een regeling voor 
koolstofcompensatie beschikt, maar 
onderkent op basis van het antwoord van 
het Agentschap dat zijn beperkte financiële 
middelen de deelname aan een dergelijke 
regeling niet toestaan, en neemt er nota van 
dat het Agentschap zijn personeel 
aanmoedigt gebruik te maken van het 
openbaar vervoer om de emissies te 
reduceren;

Or. en

Amendement 21
Tomáš Zdechovský
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt het Agentschap 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


