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Ændringsforslag 1
Tom Vandendriessche

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor (i det følgende benævnt 
"EASO" eller "støttekontoret") bidrager 
til et øget praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor (i det følgende benævnt 
"EASO" eller "støttekontoret") bidrager til 
et øget praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

1. minder om betydningen af Det 
Europæiske Asylstøttekontor ("EASO" 
eller "støttekontoret") for udviklingen af 
det fælles europæiske asylsystem og 
understreger, at støttekontoret bidrager 
positivt til et øget praktisk samarbejde 
mellem medlemsstaterne om asyl i Europa, 
bistår medlemsstaterne med at opfylde 
deres forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

Or. en

Ændringsforslag 3
Nicola Procaccini

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor (i det følgende benævnt 
"EASO" eller "støttekontoret") bidrager til 
et øget praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor ("EASO" eller 
"støttekontoret") bidrager til et øget 
praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl; understreger, at 
støttekontoret altid bør respektere 
medlemsstaternes suverænitet, når det 
udfører sine opgaver;

Or. en

Ændringsforslag 4
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor (i det følgende benævnt 
"EASO" eller "støttekontoret") bidrager til 
et øget praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

1. understreger, at Det Europæiske 
Asylstøttekontor ("EASO" eller 
"støttekontoret") bidrager til et øget 
praktisk samarbejde mellem 
medlemsstaterne om asyl i Europa, bistår 
medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser til at yde beskyttelse til 
mennesker i nød og fungerer som et 
ekspertisecenter for asyl;

Or. en

Ændringsforslag 5
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om de uregelmæssigheder 
på støttekontoret, som Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
rapporterede om i 2017, og OLAF's 
henstillinger til EASO's bestyrelse om 
disciplinære foranstaltninger, EASO's 
bestyrelses beslutning af 6. juni 2018 om 
at fritage den administrerende direktør for 
tjeneste med øjeblikkelig virkning, 
udpegelsen af en midlertidig 
administrerende direktør den 6. juni 2018 
og udnævnelsen af en ny administrerende 
direktør den 16. juni 2019;

2. minder om, at EASO's 
administrerende direktør trådte tilbage 
den 6. juni 2018 som følge af de 
uregelmæssigheder, som Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
rapporterede om i 2017, og blev erstattet af 
en midlertidig administrerende direktør 
frem til den 16. juni 2019, hvor der blev 
udnævnt en ny administrerende direktør;

Or. en

Ændringsforslag 6
Nicola Procaccini

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at det er nødvendigt, 
at støttekontoret etablerer en intern 
revisionskapacitet samt en effektiv politik 
for efterfølgende kontrol for at sikre, at 
alle transaktioner er lovlige og formelt 
rigtige;

Or. en

Ændringsforslag 7
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker,at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 

4. bemærker, at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 



PE644.906v01-00 6/13 AM\1194668DA.docx

DA

medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at gøre noget ved denne 
situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter;

medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at gøre noget ved denne 
situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter; glæder sig over, 
at det i Revisionsrettens beretning 
anderkendes, at 30 ud af de 61 
foranstaltninger i handlingsplanen var 
afsluttet, mens 31 var i gang;

Or. en

Ændringsforslag 8
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 
medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at gøre noget ved denne 
situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter;

4. bemærker, at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 
medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at styrke dialogen med 
Kommissionen og budgetmyndighederne 
vedrørende dets operationelle 
planlægning og ressourcefordeling, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter; glæder sig over 
EASO's intention om at indføre 
forsvarlige procedurer og rettidig 
planlægning med henblik på uforudsete 
hændelser;

Or. en



AM\1194668DA.docx 7/13 PE644.906v01-00

DA

Ændringsforslag 9
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 
medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at gøre noget ved denne 
situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter;

4. bemærker, at EASO's budget blev 
forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 
mio. EUR (+ 24 %), mens antallet af 
medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 
(+ 3,5 %); er bekymret over 
Revisionsrettens konstatering af, at der 
ikke var midler til uforudsete udgifter på 
EASO's budget til dækning af uforudsete 
og akutte operationelle behov; opfordrer 
støttekontoret til at gøre noget ved denne 
situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, 
navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter; understreger, at 
en effektiv, ensartet og human behandling 
af asylansøgeres ansøgninger er en 
prioritet i Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 10
Tom Vandendriessche

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er stærkt foruroliget over 
Revisionsrettens konstatering af, at 
personalesituationen i støttekontoret var 
blevet eksponentielt forværret siden 
udgangen af 2017, og at de fleste ledige 
stillinger, navnlig for ledere i 
administrationsafdelingen, stadig ikke var 
besat ved udgangen af 2018;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 11
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Clare Daly

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er stærkt foruroliget over 
Revisionsrettens konstatering af, at 
personalesituationen i støttekontoret var 
blevet eksponentielt forværret siden 
udgangen af 2017, og at de fleste ledige 
stillinger, navnlig for ledere i 
administrationsafdelingen, stadig ikke var 
besat ved udgangen af 2018;

5. er stærkt foruroliget over 
Revisionsrettens konstatering af, at 
personalesituationen i støttekontoret var 
blevet eksponentielt forværret siden 
udgangen af 2017, og at de fleste ledige 
stillinger, navnlig for ledere i 
administrationsafdelingen, stadig ikke var 
besat ved udgangen af 2018; beklager, at 
der nu i mindst to år i træk ikke er fundet 
en løsning på personalesituationen i 
støttekontoret; opfordrer indtrængende 
støttekontoret til at træffe omgående 
foranstaltninger for at finde en 
permanent og holdbar løsning på dette 
problem; opfordrer indtrængende 
støttekontoret til at besætte de ledige 
mellemlederstillinger med højt kvalificeret 
fastansat personale med henblik på 
oplæring af de øvrige nye medarbejdere;

Or. en

Ændringsforslag 12
Tomas Tobé

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 

6. beklager EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 
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Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 
personalemængden i EASO bør øges for at 
give støttekontoret mulighed for at udføre 
sine betroede opgaver ordentligt; glæder 
sig i denne forbindelse over den ambitiøse 
rekrutteringsplan, der blev iværksat i den 
mellemliggende periode, og dens positive 
indvirkning på besættelsen af ledige 
stillinger;

Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 
personalemængden i EASO bør øges for at 
give støttekontoret mulighed for at udføre 
sine betroede opgaver ordentligt; 
bemærker, at denne afhængighed af 
vikaransatte i modsætning til den stærkt 
nødvendige udsendelse af eksperter fra 
medlemsstaterne kan føre til, at EASO 
ikke er i stand til at yde medlemsstaterne 
meget vigtig støtte til deres asylsystemer; 
glæder sig i denne forbindelse over den 
ambitiøse rekrutteringsplan, der blev 
iværksat i den mellemliggende periode, og 
dens positive indvirkning på besættelsen af 
ledige stillinger;

Or. en

Ændringsforslag 13
Tom Vandendriessche

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 
Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 

6. noterer sig EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 
Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 
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personalemængden i EASO bør øges for 
at give støttekontoret mulighed for at 
udføre sine betroede opgaver ordentligt; 
glæder sig i denne forbindelse over den 
ambitiøse rekrutteringsplan, der blev 
iværksat i den mellemliggende periode, og 
dens positive indvirkning på besættelsen 
af ledige stillinger;

støttekontoret skal udføre sine betroede 
opgaver ordentligt;

Or. en

Ændringsforslag 14
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 
Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 
personalemængden i EASO bør øges for at 
give støttekontoret mulighed for at udføre 
sine betroede opgaver ordentligt; glæder 
sig i denne forbindelse over den ambitiøse 
rekrutteringsplan, der blev iværksat i den 
mellemliggende periode, og dens positive 
indvirkning på besættelsen af ledige 
stillinger;

6. beklager EASO's stærke 
afhængighed af vikaransatte til at 
kompensere for manglen på udstationerede 
nationale eksperter, som medlemsstaterne 
er forpligtet til at udsende i henhold til 
forordningen om EASO; opfordrer 
medlemsstaterne til at overholde deres 
forpligtelser i denne henseende; opfordrer 
støttekontoret til at følge op på 
Revisionsrettens anbefaling om sammen 
med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales 
omkostningseffektivitet i forhold til 
vedtægtsomfattet personale, og hvorvidt 
den gældende retlige ramme overholdes 
fuldt ud, navnlig hvad angår arbejdsvilkår; 
mener under alle omstændigheder, at 
personalemængden i EASO bør øges for at 
give støttekontoret mulighed for at udføre 
sine betroede opgaver ordentligt; glæder 
sig i denne forbindelse over den ambitiøse 
rekrutteringsplan, der blev iværksat i den 
mellemliggende periode, og dens positive 
indvirkning på besættelsen af ledige 
stillinger;

Or. en
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Ændringsforslag 15
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. noterer sig EASO's svar på 
Revisionsrettens bemærkninger og 
bestræbelserne på at adressere dem under 
den nye administrerende direktør, bl.a. ved 
at prioritere indgåelsen af værtsaftaler med 
Italien, Grækenland og Cypern, ved at øge 
gennemsigtigheden i 
ansættelsesprocedurerne og ved at styrke 
den juridiske funktion i løbet af 2019;

8. noterer sig EASO's svar på 
Revisionsrettens bemærkninger og 
bestræbelserne på at adressere dem under 
den nye administrerende direktør, bl.a. ved 
at prioritere indgåelsen af værtsaftaler med 
Italien, Grækenland og Cypern om 
indkvartering af asylstøttehold og andre 
EASO-styrker i medlemsstaterne, ved at 
øge gennemsigtigheden i 
ansættelsesprocedurerne og ved at styrke 
den juridiske funktion i løbet af 2019;

Or. en

Ændringsforslag 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. fremhæver Revisionsrettens 
bemærkning om, at der i EASO hverken 
er en intern juridisk tjeneste eller en 
systematisk intern gennemgang af 
juridiske dokumenter, alt imens 
støttekontoret har outsourcet hovedparten 
af sine juridiske spørgsmål uden klare 
interne retningslinjer; anerkender de 
korrigerende foranstaltninger, som 
støttekontorets ledelse har igangsat, men 
som stadig ikke er afsluttet; konstaterer, 
at der - selv om der blev ansat en juridisk 
seniorrådgiver på støttekontoret i april 
2019, og selv om der blev undertegnet en 
ny rammekontrakt om juridisk rådgivning 
i januar 2019 - stadig ikke var noget 
systematisk internt overblik over juridiske 
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dokumenter, og at der blev bemærket 
mange uoverensstemmelser i de juridiske 
aspekter af støttekontorets 
udbudsprocedurer i 2018; gentager med 
henblik herpå, at det er yderst vigtigt, at 
EASO har en stærk juridisk funktion og 
en effektiv forvaltning af sine juridiske 
procedurer;

Or. en

Ændringsforslag 17
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. anerkender den indsats, som 
støttekontoret har gjort for at reformere sin 
forvaltning ved hjælp af EASO's 
handlingsplan for forvaltning, som 
bestyrelsen godkendte i 2018; bemærker, at 
ca. halvdelen af de korrigerende 
foranstaltninger, der er iværksat af 
støttekontorets ledelse, stadig mangler at 
blive afsluttet; glæder sig navnlig over de 
afhjælpende foranstaltninger, der er truffet 
for så vidt angår standarderne for intern 
kontrol; opfordrer EASO til yderligere at 
forbedre sine interne kontrolprocesser ved 
at lægge særlig vægt på at indføre en 
"politik vedrørende følsomme stillinger", 
herunder en mindskning af 
kontrolmekanismer og personalemobilitet 
med henblik på bedre at styre de risici, der 
er knyttet til følsomme funktioner.

9. glæder sig over de konkrete og 
positive skridt, som støttekontoret har taget 
for at reformere sin organisatoriske 
forvaltning ved hjælp af EASO's 
handlingsplan for forvaltning, som 
bestyrelsen godkendte i 2018; bemærker, at 
ca. halvdelen af de korrigerende 
foranstaltninger, der er iværksat af 
støttekontorets ledelse, stadig mangler at 
blive afsluttet; glæder sig navnlig over de 
afhjælpende foranstaltninger, der er truffet 
for så vidt angår standarderne for intern 
kontrol; opfordrer EASO til yderligere at 
forbedre sine interne kontrolprocesser ved 
at lægge særlig vægt på at indføre en 
"politik vedrørende følsomme stillinger", 
herunder en mindskning af 
kontrolmekanismer og personalemobilitet 
med henblik på bedre at styre de risici, der 
er knyttet til følsomme funktioner;

Or. en

Ændringsforslag 18
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
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Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. anerkender den indsats, som 
støttekontoret har gjort for at reformere sin 
forvaltning ved hjælp af EASO's 
handlingsplan for forvaltning, som 
bestyrelsen godkendte i 2018; bemærker, at 
ca. halvdelen af de korrigerende 
foranstaltninger, der er iværksat af 
støttekontorets ledelse, stadig mangler at 
blive afsluttet; glæder sig navnlig over de 
afhjælpende foranstaltninger, der er truffet 
for så vidt angår standarderne for intern 
kontrol; opfordrer EASO til yderligere at 
forbedre sine interne kontrolprocesser ved 
at lægge særlig vægt på at indføre en 
"politik vedrørende følsomme stillinger", 
herunder en mindskning af 
kontrolmekanismer og personalemobilitet 
med henblik på bedre at styre de risici, der 
er knyttet til følsomme funktioner.

9. glæder sig over den indsats, som 
støttekontoret har gjort for at reformere sin 
forvaltning ved hjælp af EASO's 
handlingsplan for forvaltning, som 
bestyrelsen godkendte i 2018; bemærker, at 
ca. halvdelen af de korrigerende 
foranstaltninger, der er iværksat af 
støttekontorets ledelse, stadig mangler at 
blive afsluttet; glæder sig navnlig over de 
afhjælpende foranstaltninger, der er truffet 
for så vidt angår standarderne for intern 
kontrol; opfordrer EASO til yderligere at 
forbedre sine interne kontrolprocesser ved 
at lægge særlig vægt på at indføre en 
"politik vedrørende følsomme stillinger", 
herunder en mindskning af 
kontrolmekanismer og personalemobilitet 
med henblik på bedre at styre de risici, der 
er knyttet til følsomme funktioner;

Or. en

Ændringsforslag 19
Tomas Tobé

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. bemærker den administrerende 
direktørs fremlæggelse af et nyt 
organigram for bestyrelsen den 26. 
november 2019; mener, at en 
reorganisering bør bidrage til styrket 
intern kontrol, kvalitetssikring og 
risikostyring og til efterlevelse af 
foranstaltninger, som Revisionsretten og 
Kommissionens interne revisionstjeneste 
har krævet;

Or. en


