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Amendement 1
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) 
bijdraagt tot betere praktische 
samenwerking tussen de lidstaten over 
asiel in Europa, de lidstaten bijstaat bij 
het nakomen van hun verplichtingen en 
als expertisecentrum inzake asiel 
fungeert;

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) bijdraagt 
tot betere praktische samenwerking tussen 
de lidstaten over asiel in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen en als expertisecentrum 
inzake asiel fungeert;

1. herinnert aan het belang van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO, hierna ook “het 
Bureau”) voor de ontwikkeling van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
en benadrukt dat het Bureau op positieve 
wijze bijdraagt tot betere praktische 
samenwerking tussen de lidstaten over 
asiel in Europa, de lidstaten bijstaat bij het 
nakomen van hun verplichtingen en als 
expertisecentrum inzake asiel fungeert;

Or. en

Amendement 3
Nicola Procaccini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) bijdraagt 
tot betere praktische samenwerking tussen 
de lidstaten over asiel in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen en als expertisecentrum 
inzake asiel fungeert;

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) bijdraagt 
tot betere praktische samenwerking tussen 
de lidstaten over asiel in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen en als expertisecentrum 
inzake asiel fungeert; beklemtoont dat het 
Bureau bij het uitvoeren van zijn 
activiteiten steeds de soevereiniteit van de 
lidstaten moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) bijdraagt 
tot betere praktische samenwerking tussen 
de lidstaten over asiel in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen en als expertisecentrum 
inzake asiel fungeert;

1. benadrukt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO, hierna ook “het Bureau”) bijdraagt 
tot betere praktische samenwerking tussen 
de lidstaten over asiel in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen om mensen in nood te 
beschermen en als expertisecentrum 
inzake asiel fungeert;

Or. en

Amendement 5
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan de 
onregelmatigheden bij het Bureau 
waarover het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) in 2017 verslag 
heeft gedaan, en aan de aanbevelingen 
van OLAF aan de raad van bestuur van 
het EASO inzake tuchtmaatregelen, het 
besluit van de raad van bestuur van het 
EASO van 6 juni 2018 om de uitvoerend 
directeur met onmiddellijke ingang uit 
zijn functie te ontheffen, de aanstelling 
van een uitvoerend directeur ad interim op 
6 juni 2018 en de benoeming van een 
nieuwe uitvoerend directeur op 16 juni 
2019;

2. herinnert eraan dat de uitvoerend 
directeur van het EASO op 6 juni 2018 
ontslag heeft genomen naar aanleiding 
van de onregelmatigheden waarover het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) in 2017 verslag heeft gedaan, en 
dat hij werd vervangen door een 
uitvoerend directeur ad interim tot 16 juni 
2019, toen een nieuwe uitvoerend directeur 
werd benoemd;

Or. en

Amendement 6
Nicola Procaccini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het Bureau een 
internecontroleafdeling en doeltreffend 
beleid voor verificaties achteraf moet 
invoeren om te waarborgen dat alle 
transacties wettig en regelmatig zijn;

Or. en

Amendement 7
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de begroting van het 4. merkt op dat de begroting van het 
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EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 
miljoen EUR naar 98 miljoen EUR (+ 24 
%), maar dat het aantal personeelsleden 
slechts van 200 naar 207 is gestegen (+ 3,5 
%); is bezorgd over de bevindingen van de 
Rekenkamer dat de begroting van het 
EASO geen reserve voor onvoorziene 
uitgaven omvatte ter dekking van 
onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de 
begrotingsautoriteiten en de Commissie 
recht te zetten, vooral in het licht van de 
aard van de operationele activiteiten van 
het EASO;

EASO aanzienlijk is verhoogd, van 
79 miljoen EUR naar 98 miljoen EUR 
(+ 24 %), maar dat het aantal 
personeelsleden slechts van 200 naar 207 is 
gestegen (+ 3,5 %); is bezorgd over de 
bevindingen van de Rekenkamer dat de 
begroting van het EASO geen reserve voor 
onvoorziene uitgaven omvatte ter dekking 
van onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de 
begrotingsautoriteiten en de Commissie 
recht te zetten, vooral in het licht van de 
aard van de operationele activiteiten van 
het EASO; is ingenomen met het feit dat 
de Rekenkamer in haar verslag heeft 
erkend dat van de 61 maatregelen in het 
actieplan er 30 waren afgerond en er 31 
de status "loopt nog" hadden;

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de begroting van het 
EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 
miljoen EUR naar 98 miljoen EUR (+ 24 
%), maar dat het aantal personeelsleden 
slechts van 200 naar 207 is gestegen (+ 3,5 
%); is bezorgd over de bevindingen van de 
Rekenkamer dat de begroting van het 
EASO geen reserve voor onvoorziene 
uitgaven omvatte ter dekking van 
onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de 
begrotingsautoriteiten en de Commissie 
recht te zetten, vooral in het licht van de 
aard van de operationele activiteiten van 
het EASO;

4. merkt op dat de begroting van het 
EASO aanzienlijk is verhoogd, van 
79 miljoen EUR naar 98 miljoen EUR 
(+ 24 %), maar dat het aantal 
personeelsleden slechts van 200 naar 207 is 
gestegen (+ 3,5 %); is bezorgd over de 
bevindingen van de Rekenkamer dat de 
begroting van het EASO geen reserve voor 
onvoorziene uitgaven omvatte ter dekking 
van onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op de dialoog 
met de Commissie en de 
begrotingsautoriteiten over zijn 
operationele planning en de toewijzing 
van middelen te versterken, vooral in het 
licht van de aard van de operationele 
activiteiten van het EASO; is verheugd 
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over het voornemen van het EASO om 
degelijke procedures en een tijdige 
planning voor noodsituaties vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 9
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de begroting van het 
EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 
miljoen EUR naar 98 miljoen EUR (+ 24 
%), maar dat het aantal personeelsleden 
slechts van 200 naar 207 is gestegen (+ 3,5 
%); is bezorgd over de bevindingen van de 
Rekenkamer dat de begroting van het 
EASO geen reserve voor onvoorziene 
uitgaven omvatte ter dekking van 
onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de 
begrotingsautoriteiten en de Commissie 
recht te zetten, vooral in het licht van de 
aard van de operationele activiteiten van 
het EASO;

4. merkt op dat de begroting van het 
EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 
miljoen EUR naar 98 miljoen EUR (+ 24 
%), maar dat het aantal personeelsleden 
slechts van 200 naar 207 is gestegen (+ 3,5 
%); is bezorgd over de bevindingen van de 
Rekenkamer dat de begroting van het 
EASO geen reserve voor onvoorziene 
uitgaven omvatte ter dekking van 
onvoorziene, dringende operationele 
behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de 
begrotingsautoriteiten en de Commissie 
recht te zetten, vooral in het licht van de 
aard van de operationele activiteiten van 
het EASO; benadrukt dat een 
doeltreffende, gelijke en menselijke 
behandeling van asielaanvragen een 
prioriteit is in de Unie;

Or. en

Amendement 10
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verontrust over de bevindingen Schrappen
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van de Rekenkamer dat de 
personeelssituatie bij het Bureau vanaf 
eind 2017 exponentieel is verslechterd en 
dat de meeste vacatures, met name die 
voor managers in de afdeling 
administratie, eind 2018 nog steeds niet 
vervuld waren;

Or. en

Amendement 11
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verontrust over de bevindingen 
van de Rekenkamer dat de 
personeelssituatie bij het Bureau vanaf 
eind 2017 exponentieel is verslechterd en 
dat de meeste vacatures, met name die voor 
managers in de afdeling administratie, 
eind 2018 nog steeds niet vervuld waren;

5. is verontrust over de bevindingen 
van de Rekenkamer dat de 
personeelssituatie bij het Bureau vanaf 
eind 2017 exponentieel is verslechterd en 
dat de meeste vacatures, met name die voor 
managers in de afdeling administratie, 
eind 2018 nog steeds niet vervuld waren; 
betreurt dat de personeelssituatie van het 
Bureau al twee jaar op rij niet is opgelost; 
spoort het Bureau aan om onmiddellijk 
actie te ondernemen om hier een 
permanente en duurzame oplossing voor 
te vinden; dringt er bij het Bureau op aan 
prioriteit te geven aan het vullen van 
vacatures voor leidinggevend personeel 
met hooggekwalificeerd vast personeel, 
teneinde de overige nieuwe 
personeelsleden op te leiden;

Or. en

Amendement 12
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 
compenseren; spoort het Bureau aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer om samen met de 
begrotingsautoriteiten te onderzoeken of 
het gebruik van extern personeel 
kostenefficiënt is in vergelijking met het 
gebruik van statutair personeel en na te 
gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
volledig in acht wordt genomen, met name 
wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het 
personeelsbestand van het EASO moet 
worden vergroot om ervoor te zorgen dat 
het zijn taken naar behoren uit kan voeren; 
is in dit opzicht ingenomen met het 
ambitieuze aanwervingsplan dat 
ondertussen is ingevoerd en het positieve 
effect ervan op het vervullen van 
vacatures;

6. betreurt het feit dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 
compenseren; spoort het Bureau aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer om samen met de 
begrotingsautoriteiten te onderzoeken of 
het gebruik van extern personeel 
kostenefficiënt is in vergelijking met het 
gebruik van statutair personeel en na te 
gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
volledig in acht wordt genomen, met name 
wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het 
personeelsbestand van het EASO moet 
worden vergroot om ervoor te zorgen dat 
het zijn taken naar behoren uit kan voeren; 
merkt op dat deze afhankelijkheid van 
uitzendkrachten in plaats van de 
hoognodige detachering van deskundigen 
door de lidstaten ertoe kan leiden dat het 
EASO niet in staat is de lidstaten te 
voorzien van cruciale ondersteuning van 
hun asielstelsels; is in dit opzicht 
ingenomen met het ambitieuze 
aanwervingsplan dat ondertussen is 
ingevoerd en het positieve effect ervan op 
het vervullen van vacatures;

Or. en

Amendement 13
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 

6. merkt op dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 
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compenseren; spoort het Bureau aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer om samen met de 
begrotingsautoriteiten te onderzoeken of 
het gebruik van extern personeel 
kostenefficiënt is in vergelijking met het 
gebruik van statutair personeel en na te 
gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
volledig in acht wordt genomen, met name 
wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het 
personeelsbestand van het EASO moet 
worden vergroot om ervoor te zorgen dat 
het zijn taken naar behoren uit kan voeren; 
is in dit opzicht ingenomen met het 
ambitieuze aanwervingsplan dat 
ondertussen is ingevoerd en het positieve 
effect ervan op het vervullen van 
vacatures;

compenseren; spoort het Bureau aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer om samen met de 
begrotingsautoriteiten te onderzoeken of 
het gebruik van extern personeel 
kostenefficiënt is in vergelijking met het 
gebruik van statutair personeel en na te 
gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
volledig in acht wordt genomen, met name 
wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het EASO zijn taken 
naar behoren uit moet voeren;

Or. en

Amendement 14
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 
compenseren; spoort het Bureau aan 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer om samen met de 
begrotingsautoriteiten te onderzoeken of 
het gebruik van extern personeel 
kostenefficiënt is in vergelijking met het 
gebruik van statutair personeel en na te 
gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
volledig in acht wordt genomen, met name 
wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het 
personeelsbestand van het EASO moet 
worden vergroot om ervoor te zorgen dat 

6. betreurt het feit dat het EASO sterk 
afhankelijk is van uitzendkrachten om het 
tekort aan gedetacheerde nationaal 
deskundigen die de lidstaten uit hoofde van 
de EASO-verordening moeten sturen, te 
compenseren; verzoekt de lidstaten hun 
verplichtingen op dit gebied na te komen; 
spoort het Bureau aan gevolg te geven aan 
de aanbevelingen van de Rekenkamer om 
samen met de begrotingsautoriteiten te 
onderzoeken of het gebruik van extern 
personeel kostenefficiënt is in vergelijking 
met het gebruik van statutair personeel en 
na te gaan of het toepasselijke wettelijke 
kader volledig in acht wordt genomen, met 
name wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in 
ieder geval van mening dat het 
personeelsbestand van het EASO moet 
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het zijn taken naar behoren uit kan voeren; 
is in dit opzicht ingenomen met het 
ambitieuze aanwervingsplan dat 
ondertussen is ingevoerd en het positieve 
effect ervan op het vervullen van 
vacatures;

worden vergroot om ervoor te zorgen dat 
het zijn taken naar behoren uit kan voeren; 
is in dit opzicht ingenomen met het 
ambitieuze aanwervingsplan dat 
ondertussen is ingevoerd en het positieve 
effect ervan op het vervullen van 
vacatures;

Or. en

Amendement 15
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. neemt kennis van de antwoorden 
van het EASO op de opmerkingen van de 
Rekenkamer en de inspanningen die onder 
de nieuwe uitvoerend directeur zijn 
geleverd om eraan tegemoet te komen, 
onder andere door gastovereenkomsten te 
sluiten met Italië, Griekenland en Cyprus, 
de aanwervingsprocedures transparanter te 
maken en de juridische functie te 
versterken in de loop van 2019;

8. neemt kennis van de antwoorden 
van het EASO op de opmerkingen van de 
Rekenkamer en de inspanningen die onder 
de nieuwe uitvoerend directeur zijn 
geleverd om eraan tegemoet te komen, 
onder andere door gastovereenkomsten te 
sluiten met Italië, Griekenland en Cyprus 
over de huisvesting van 
asielondersteuningsteams en andere 
EASO-medewerkers in de lidstaten, de 
aanwervingsprocedures transparanter te 
maken en de juridische functie te 
versterken in de loop van 2019;

Or. en

Amendement 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt de bevinding van de 
Rekenkamer dat het EASO niet over een 
interne juridische dienst beschikt en 
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juridische documenten niet systematisch 
intern evalueert, maar dat het de meeste 
juridische kwesties uitbesteedt zonder 
duidelijke interne richtsnoeren; erkent de 
corrigerende maatregelen die door het 
management van het EASO zijn 
getroffen, maar die nog niet zijn 
afgerond; erkent dat, hoewel een senior 
juridisch adviseur in april 2019 in dienst 
is getreden bij het Bureau en een nieuwe 
kaderovereenkomst voor juridische 
adviesverlening in januari 2019 is 
ondertekend, juridische documenten nog 
steeds niet systematisch intern worden 
geëvalueerd en dat er veel inconsistenties 
werden opgemerkt wat de juridische 
aspecten van zijn 
aanbestedingsprocedures in 2018 betreft; 
herhaalt daarom dat het van het grootste 
belang is dat het EASO over een sterke 
juridische functie beschikt en zijn 
juridische procedures doeltreffend 
beheert;

Or. en

Amendement 17
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent de door het Bureau 
geleverde inspanningen om zijn 
governance te hervormen door middel van 
het governance-actieplan van het EASO, 
dat in 2018 werd goedgekeurd door de raad 
van bestuur; merkt op dat de helft van de 
corrigerende maatregelen die het 
management van het Bureau heeft 
getroffen, nog moet worden afgerond; is 
met name verheugd over de corrigerende 
maatregelen in verband met 
internecontrolenormen; roept het EASO op 
om zijn internecontroleprocedures verder 
te verbeteren door bijzondere aandacht te 

9. is verheugd over de concrete en 
positieve stappen die het Bureau heeft 
gezet om zijn organisatorische governance 
te hervormen door middel van het 
governance-actieplan van het EASO, dat in 
2018 werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur; merkt op dat de helft van de 
corrigerende maatregelen die het 
management van het Bureau heeft 
getroffen, nog moet worden afgerond; is 
met name verheugd over de corrigerende 
maatregelen in verband met 
internecontrolenormen; roept het EASO op 
om zijn internecontroleprocedures verder 
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besteden aan het invoeren van een beleid 
inzake gevoelige functies, met inbegrip van 
mechanismen voor risicobeperkende 
controles en mobiliteit van personeel, om 
de risico’s in verband met gevoelige 
functies beter te kunnen beheren.

te verbeteren door bijzondere aandacht te 
besteden aan het invoeren van een beleid 
inzake gevoelige functies, met inbegrip van 
mechanismen voor risicobeperkende 
controles en mobiliteit van personeel, om 
de risico’s in verband met gevoelige 
functies beter te kunnen beheren.

Or. en

Amendement 18
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent de door het Bureau 
geleverde inspanningen om zijn 
governance te hervormen door middel van 
het governance-actieplan van het EASO, 
dat in 2018 werd goedgekeurd door de raad 
van bestuur; merkt op dat de helft van de 
corrigerende maatregelen die het 
management van het Bureau heeft 
getroffen, nog moet worden afgerond; is 
met name verheugd over de corrigerende 
maatregelen in verband met 
internecontrolenormen; roept het EASO op 
om zijn internecontroleprocedures verder 
te verbeteren door bijzondere aandacht te 
besteden aan het invoeren van een beleid 
inzake gevoelige functies, met inbegrip van 
mechanismen voor risicobeperkende 
controles en mobiliteit van personeel, om 
de risico’s in verband met gevoelige 
functies beter te kunnen beheren.

9. is verheugd over de door het 
Bureau geleverde inspanningen om zijn 
governance te hervormen door middel van 
het governance-actieplan van het EASO, 
dat in 2018 werd goedgekeurd door de raad 
van bestuur; merkt op dat de helft van de 
corrigerende maatregelen die het 
management van het Bureau heeft 
getroffen, nog moet worden afgerond; is 
met name verheugd over de corrigerende 
maatregelen in verband met 
internecontrolenormen; roept het EASO op 
om zijn internecontroleprocedures verder 
te verbeteren door bijzondere aandacht te 
besteden aan het invoeren van een beleid 
inzake gevoelige functies, met inbegrip van 
mechanismen voor risicobeperkende 
controles en mobiliteit van personeel, om 
de risico’s in verband met gevoelige 
functies beter te kunnen beheren.

Or. en

Amendement 19
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de uitvoerend 
directeur op 26 november 2019 een nieuw 
organigram heeft voorgesteld aan de raad 
van bestuur; is van mening dat een 
reorganisatie moet bijdragen aan een 
betere interne controle en 
kwaliteitsgarantie en een beter 
risicobeheer, en aan de naleving van de 
door de Rekenkamer en de dienst Interne 
Audit van de Commissie vereiste 
maatregelen;

Or. en


