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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het belangrijke 
takenpakket van het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (hierna: “het Centrum”), 
dat onder meer bestaat uit het verstrekken 
van analyses en gegevens over drugs en 
drugsverslaving aan beleidsmakers en 
beroepsbeoefenaars en het signaleren van 
nieuwe trends op dit gebied, zodat 
misbruik van en handel in illegale drugs 
doeltreffend kunnen worden bestreden; 
herinnert eraan dat het mandaat van het 
Centrum in 2018 is verruimd en dat het 
Centrum er nieuwe taken bij heeft 
gekregen en formele partnerschappen is 
aangegaan met andere EU-agentschappen, 
zoals Europol;

1. wijst op het belangrijke 
takenpakket van het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (hierna: “het Centrum”), 
dat onder meer bestaat uit het verstrekken 
van analyses en gegevens over drugs en 
drugsverslaving aan beleidsmakers en 
beroepsbeoefenaars en het signaleren van 
nieuwe trends op dit gebied, zodat 
misbruik van en handel in illegale drugs 
doeltreffend kunnen worden bestreden; 
herinnert eraan dat drugshandel de 
voornaamste inkomstenbron en een 
belangrijk middel voor rekrutering is voor 
de georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme; herinnert eraan dat het mandaat 
van het Centrum in 2018 is verruimd en dat 
het Centrum er nieuwe taken bij heeft 
gekregen en formele partnerschappen is 
aangegaan met andere EU-agentschappen, 
zoals Europol;

Or. en

Amendement 2
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert de inspanningen van het 
Centrum om te komen tot een flexibeler 
arbeidscultuur en zich meer te richten op 
projectmanagement; stelt vast dat het 
Centrum via een uitzendbureau vier 
uitzendkrachten heeft ingeschakeld om het 

3. waardeert de inspanningen van het 
Centrum om te komen tot een flexibeler 
arbeidscultuur en zich meer te richten op 
projectmanagement; stelt vast dat het 
Centrum via een uitzendbureau vier 
uitzendkrachten heeft ingeschakeld om het 
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verlies aan statutaire personeelsleden op te 
vangen; betreurt dat in de 
kaderovereenkomst die hiervoor werd 
gesloten niet expliciet vermeld stond dat 
het recht van de Unie en het toepasselijke 
nationale recht ten volle geëerbiedigd 
moesten worden en dat de tijdelijke 
krachten aanzienlijk minder betaald kregen 
dan de statutaire personeelsleden; stelt vast 
dat het Centrum in zijn antwoord stelt dat 
het toepasselijke recht van de Unie en het 
Portugese recht geëerbiedigd werden en dat 
het lagere loon gerechtvaardigd werd 
doordat de betreffende personen minder 
verantwoordelijkheden hadden; is 
verheugd dat het Centrum van plan is om 
desondanks zijn beleid inzake tijdelijke 
werknemers nog eens tegen het licht te 
houden en dit verder te rationaliseren en te 
laten aansluiten bij de operationele 
behoeften van het Centrum en het geldende 
rechtskader;

verlies aan statutaire personeelsleden op te 
vangen; betreurt dat in de 
kaderovereenkomst die hiervoor werd 
gesloten niet expliciet vermeld stond dat 
het recht van de Unie en het toepasselijke 
nationale recht ten volle geëerbiedigd 
moesten worden en dat de tijdelijke 
krachten aanzienlijk minder betaald kregen 
dan de statutaire personeelsleden; stelt vast 
dat het Centrum in zijn antwoord stelt dat 
het toepasselijke recht van de Unie en het 
Portugese recht geëerbiedigd werden en dat 
het lagere loon gerechtvaardigd werd 
doordat de betreffende personen minder 
verantwoordelijkheden hadden; is 
verheugd dat het Centrum van plan is om 
desondanks zijn beleid inzake tijdelijke 
werknemers nog eens tegen het licht te 
houden en dit verder te rationaliseren en te 
laten aansluiten bij de operationele 
behoeften van het Centrum en het geldende 
rechtskader; verzoekt het Centrum om zo 
veel mogelijk gebruik te maken van 
personeel met een vaste aanstelling;

Or. en

Amendement 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat bij vijf 
aanbestedingsprocedures met een lage 
waarde (beneden de 60 000 EUR) slechts 
één kandidaat een inschrijving indiende; 
begrijpt dat het lastig is om inschrijvers aan 
te trekken als het gaat om aanbestedingen 
voor opdrachten van geringe waarde, maar 
dringt er toch bij het Centrum op aan om 
meer inspanningen te leveren om ervoor te 
zorgen dat alle aanbestedingsprocedures, 
ook die voor opdrachten van geringe 
waarde, concurrerend zijn, om de beste 

4. constateert dat bij vijf 
aanbestedingsprocedures met een lage 
waarde (beneden de 60 000 EUR) slechts 
één kandidaat een inschrijving indiende; 
begrijpt dat het lastig is om inschrijvers aan 
te trekken als het gaat om aanbestedingen 
voor opdrachten van geringe waarde, maar 
dringt er toch bij het Centrum op aan om 
meer inspanningen te leveren om ervoor te 
zorgen dat alle aanbestedingsprocedures, 
ook die voor opdrachten van geringe 
waarde, concurrerend zijn, om de beste 
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prijs-kwaliteitverhouding te waarborgen; prijs-kwaliteitverhouding te waarborgen, 
en er daarbij voor te zorgen dat het 
evenredigheidsbeginsel en de gelijke 
behandeling van alle potentiële 
inschrijvers worden gewaarborgd;

Or. en


