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Amendement 1
Nicola Procaccini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst nogmaals op de taak van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (“Cepol” of “het 
Agentschap”) om nationale deskundigen 
op het gebied van rechtshandhaving te 
voorzien van informatie over de meest 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
rechtshandhaving en om het delen van 
beste praktijken te vergemakkelijken;

1. wijst nogmaals op de taak van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (“Cepol” of “het 
Agentschap”) om nationale deskundigen 
op het gebied van rechtshandhaving te 
voorzien van informatie over de meest 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
rechtshandhaving en om het delen van 
beste praktijken door de lidstaten te 
vergemakkelijken; beklemtoont dat het 
Agentschap ook samenwerkt met organen 
van de Unie, internationale organisaties 
en derde landen om ervoor te zorgen dat 
bedreigingen voor de veiligheid worden 
aangepakt met een rationele reactie;

Or. en

Amendement 2
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Cepol voor het 
begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van Cepol op 
31 december 2018 correct is weergegeven; 
herinnert eraan dat de begroting van het 
Agentschap is gestegen van 9 miljoen EUR 
tot 10 miljoen EUR (+ 11 %) terwijl zijn 

2. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Cepol voor het 
begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van Cepol op 
31 december 2018 correct is weergegeven; 
herinnert eraan dat de begroting van het 
Agentschap is gestegen van 9 miljoen EUR 
tot 10 miljoen EUR (+ 11 %) terwijl zijn 
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personeelsbestand is gedaald van 53 naar 
51 (– 4 %) in vergelijking met 2017;

personeelsbestand is gedaald van 53 naar 
51 (– 4 %) in vergelijking met 2017; 
betreurt evenwel dat Cepol een aantal 
gegronde en legitieme verzoeken van de 
lidstaten voor opleiding op essentiële 
rechtshandhavingsterreinen vanwege een 
gebrek aan begrotingsmiddelen niet heeft 
kunnen honoreren; vreest dat Cepol op dit 
moment niet in staat is in voldoende mate 
te voorzien in de behoefte van de lidstaten 
aan onderwijs en opleiding voor de 
rechtshandhavingsinstanties in de Unie 
en haar buurlanden;

Or. en

Amendement 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt met bezorgdheid op dat 
Cepol nog steeds te kampen heeft met een 
groot personeelsverloop en maar weinig 
sollicitaties uit andere lidstaten ontvangt; 
herhaalt zijn bezorgdheid over het feit dat 
dit van invloed kan zijn op de 
werkzaamheden van het Agentschap; 
merkt in dit verband op dat het Statuut de 
nodige flexibiliteit biedt om rekening te 
houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie 
als er functionarissen moeten worden 
aangeworven om in de specifieke 
behoeften van de instellingen te voorzien; 
verzoekt Cepol om maatregelen te nemen 
om de situatie te verbeteren;

4. merkt met bezorgdheid op dat 
Cepol nog steeds te kampen heeft met een 
groot personeelsverloop en maar weinig 
sollicitaties uit andere lidstaten ontvangt; 
herhaalt zijn bezorgdheid over het feit dat 
dit van invloed kan zijn op de 
werkzaamheden van het Agentschap; 
merkt in dit verband op dat het Statuut de 
nodige flexibiliteit biedt om rekening te 
houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie 
als er functionarissen moeten worden 
aangeworven om in de specifieke 
behoeften van de instellingen te voorzien; 
verzoekt Cepol om maatregelen te nemen 
om de situatie te verbeteren; spoort Cepol 
aan bij de aanwerving van personeel voor 
een geografisch evenwicht te zorgen;

Or. en
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Amendement 4
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het feit dat Cepol 
aan twee van de zes openstaande 
aanbevelingen van de Rekenkamer heeft 
voldaan, namelijk die betreffende de 
herbevestiging van het boekhoudsysteem 
en de allesomvattende analyse van de 
gevolgen van de brexit; merkt op dat er 
nog steeds corrigerende maatregelen van 
kracht zijn ten aanzien van twee andere 
aanbevelingen, namelijk die over het hoge 
personeelsverloop en die over de 
publicatie van vacatures op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie; verzoekt het 
Agentschap om de nodige stappen te 
nemen om deze corrigerende maatregelen 
tijdig af te ronden en zonder vertraging 
gevolg te geven aan de openstaande 
aanbeveling inzake e-aanbesteding, d.w.z. 
het invoeren van e-inschrijving.

5. is ingenomen met het feit dat Cepol 
aan twee van de zes openstaande 
aanbevelingen van de Rekenkamer heeft 
voldaan, namelijk die betreffende de 
herbevestiging van het boekhoudsysteem 
en de allesomvattende analyse van de 
gevolgen van de brexit;

Or. en

Amendement 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

betreurt het dat de corrigerende acties in 
verband met twee andere openstaande 
aanbevelingen van de Rekenkamer, te 
weten die betreffende het grote 
personeelsverloop en die betreffende de 
bekendmaking van vacatures op de 
website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie, nog niet zijn afgerond, 
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en verzoekt Cepol derhalve het nodige te 
doen om deze corrigerende acties tijdig af 
te ronden en voor follow-up te zorgen van 
de nog openstaande aanbeveling 
betreffende e-procurement, in concreto 
middels de onmiddellijke invoering van e-
submission.

Or. en

Amendement 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont het belang van op 
gender gebaseerde data om de 
ontwikkeling van het genderevenwicht 
onder het personeel en de 
bestuursorganen van Cepol te kunnen 
analyseren.

Or. en


