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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de Europese 
Eenheid voor justitiële samenwerking 
(Eurojust) een belangrijke rol speelt bij het 
bijstaan van de bevoegde instanties van de 
lidstaten bij de vervolging van ernstige 
grensoverschrijdende en georganiseerde 
misdaad;

1. beklemtoont dat de Europese 
Eenheid voor justitiële samenwerking 
(Eurojust) een fundamentele rol speelt bij 
het bijstaan van de bevoegde instanties van 
de lidstaten bij het onderzoek naar en de 
vervolging van ernstige 
grensoverschrijdende en georganiseerde 
misdaad;

Or. en

Amendement 2
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft erkend dat alle 
aanbevelingen van voorgaande jaren door 
Eurojust op een juiste wijze zijn 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 3
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
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48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat zowel bij het 
aantal lopende zaken uit voorgaande jaren 
als bij het aantal nieuwe zaken er een 
voortdurende stijging in de afgelopen 
jaren waar te nemen is, een tendens die 
zich naar verwachting zal doorzetten; 
wijst erop dat de werklast naar 
verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
Eurojust een cruciale rol speelt in de 
veiligheidsketen van de Unie en dat de 
begroting in overeenstemming moet zijn 
met de taken en prioriteiten van de 
eenheid, zodat de eenheid haar mandaat 
kan vervullen is ernstig bezorgd over de 
ingrijpende besparingen op de 
financiering die door de Commissie in het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 
worden voorgesteld; vraagt de bevoegde 
commissies van het Parlement de 
administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de mate waarin de 
toekomstige taken door 
efficiëntieverbetering kunnen worden 
gefinancierd, de operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering en de 
verwachte gevolgen daarvan voor de strijd 
tegen grensoverschrijdende misdaad;

Or. en
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Amendement 4
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; 
waarschuwt dat een tekort aan passende 
financiering de werkzaamheden van 
Eurojust ondermijnen bij het vervolgen 
van ernstige grensoverschrijdende en 
georganiseerde misdaad en bijgevolg een 
veiligheidsrisico vormt binnen lidstaten; 
vraagt de bevoegde commissies van het 
Parlement de administratief directeur van 
Eurojust te verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

Or. en
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Amendement 5
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; benadrukt dat niet alleen 
arrestaties, maar ook geslaagde 
vervolgingen op gebieden van ernstige 
grensoverschrijdende misdaad cruciaal 
zijn voor de veiligheid van de burgers in 
de Unie; wijst er voorts op dat er in 2018 
evenveel coördinatiecentra waren als in 
2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt dat 
de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

Or. en
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Amendement 6
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering;

3. betreurt dat de begroting van 
Eurojust aanzienlijk is verlaagd van 
48 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR 
(-21 %) en ook het personeelsbestand van 
de eenheid is gekrompen van 242 naar 
238 medewerkers (-1,6 %) terwijl de 
werklast ten opzichte van 2017 met 19 % is 
toegenomen; wijst erop dat de werklast 
naar verwachting verder zal toenemen als 
gevolg van het nieuwe mandaat, dat 
eind 2019 in werking treedt, en brengt in 
herinnering dat zaken die uitvoerig 
onderzoek vereisen enkele jaren in beslag 
kunnen nemen; wijst er voorts op dat er in 
2018 evenveel coördinatiecentra waren als 
in 2017, namelijk zeventien, waaruit blijkt 
dat de coördinatiecentra een nuttig en 
veelgebruikt instrument zijn; benadrukt dat 
de begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met de taken 
en prioriteiten van de eenheid, zodat de 
eenheid haar mandaat kan vervullen; vraagt 
de bevoegde commissies van het Parlement 
de administratief directeur van Eurojust te 
verzoeken de raming van de 
langetermijnfinancieringsbehoeften van 
Eurojust te overleggen, met inbegrip van 
een prognose van de verwachte 
efficiëntieverbeteringen en operationele 
tekortkomingen als gevolg van 
ontoereikende financiering, en de 
noodzakelijke aanpassingen om te zorgen 
voor efficiënte steun aan het Europees 
Openbaar Ministerie;

Or. en

Amendement 7
Tom Vandendriessche
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van de bevinding van 
de Rekenkamer dat alle betalingen in 
verband met een driejarige IT-
raamovereenkomst en daarmee verband 
houdende individuele overeenkomsten 
(40 821 EUR in 2018) onregelmatig zijn, 
aangezien de overeenkomst ter waarde van 
450 000 EUR, die gesloten is met een 
bedrijf dat in het kader van een eerdere 
raamovereenkomst dezelfde diensten 
leverde, is ondertekend na een procedure 
van gunning door onderhandelingen 
waaraan geen oproep tot mededinging is 
voorafgegaan; herinnert eraan dat 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
enkel een vereenvoudigde procedure mag 
worden gevolgd onder specifieke 
omstandigheden die in dit geval niet zijn 
onderbouwd; neemt kennis van het 
antwoord van Eurojust, waarin wordt 
benadrukt dat een procedure van gunning 
door onderhandelingen is gevolgd omdat 
de overstap naar een andere dienstverlener 
tot technische en operationele 
moeilijkheden zou leiden; verzoekt 
Eurojust maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat de eenheid te afhankelijk 
wordt van één enkele IT-dienstverlener, 
zodat overeenkomsten in de toekomst 
overeenkomstig de in het Financieel 
Reglement opgenomen procedures kunnen 
worden gegund;

4. neemt kennis van de bevinding van 
de Rekenkamer dat alle betalingen in 
verband met een driejarige IT-
raamovereenkomst en daarmee verband 
houdende individuele overeenkomsten 
(40 821 EUR in 2018) onregelmatig zijn, 
aangezien de overeenkomst ter waarde van 
450 000 EUR, die gesloten is met een 
bedrijf dat in het kader van een eerdere 
raamovereenkomst dezelfde diensten 
leverde, is ondertekend na een procedure 
van gunning door onderhandelingen 
waaraan geen oproep tot mededinging is 
voorafgegaan; herinnert eraan dat 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
enkel een vereenvoudigde procedure mag 
worden gevolgd onder specifieke 
omstandigheden die in dit geval niet zijn 
onderbouwd; acht het antwoord van 
Eurojust, waarin wordt benadrukt dat een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen is gevolgd omdat de 
overstap naar een andere dienstverlener tot 
technische en operationele moeilijkheden 
zou leiden, onvoldoende en verzoekt 
Eurojust maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat de eenheid te afhankelijk 
wordt van één enkele IT-dienstverlener, 
zodat overeenkomsten in de toekomst 
overeenkomstig de in het Financieel 
Reglement opgenomen procedures kunnen 
worden gegund;

Or. en

Amendement 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



AM\1194674NL.docx 9/11 PE644.911v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spoort Eurojust met klem aan om 
samenwerkingsprojecten met de andere 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie die actief zijn op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken verder te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 9
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
herstructurering van het bestuur van 
Eurojust, waaronder de duidelijke 
scheiding van uitvoerende en operationele 
aangelegenheden, die eind 2018 van start is 
gegaan met het oog op de naleving van 
Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad1 (de 
nieuwe Eurojust-verordening), die in 
december 2019 in werking treedt; merkt op 
dat het voorstel voor de uitvoering van het 
herziene internecontrolekader voor 
eind 2019 moet worden goedgekeurd en 
voor eind 2020 moet worden uitgevoerd;

6. vestigt de aandacht op de 
herstructurering van het bestuur van 
Eurojust, waaronder de duidelijke 
scheiding van uitvoerende en operationele 
aangelegenheden, die eind 2018 van start is 
gegaan met het oog op de naleving van 
Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad1 (de 
nieuwe Eurojust-verordening), die in 
december 2019 in werking treedt; merkt op 
dat het voorstel voor de uitvoering van het 
herziene internecontrolekader voor 
eind 2019 moet worden goedgekeurd en 
voor eind 2020 moet worden uitgevoerd; is 
ingenomen met de inspanningen van 
Eurojust om het genderevenwicht te 
bevorderen;

_________________ _________________
1Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
(PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).

1Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
(PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).
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Or. en

Amendement 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat agentschappen voor 
adviesfuncties op het gebied van IT vaak 
gebruikmaken van extern personeel en dat 
er in die zin sprake is van een horizontale 
trend; vindt dat er iets gedaan moet worden 
aan de afhankelijkheid van extern 
personeel op dit gebied; spoort Eurojust 
aan gevolg te geven aan de enige 
openstaande aanbeveling van de 
Rekenkamer met betrekking tot de 
publicatie van vacatures op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie.

7. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat agentschappen voor 
adviesfuncties op het gebied van IT vaak 
gebruikmaken van extern personeel en dat 
er in die zin sprake is van een horizontale 
trend; vindt dat er iets gedaan moet worden 
aan de afhankelijkheid van extern 
personeel op dit gebied; spoort Eurojust 
aan gevolg te geven aan de enige 
openstaande aanbeveling van de 
Rekenkamer met betrekking tot de 
publicatie van vacatures op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie. spoort Eurojust met 
klem aan zijn samenwerking met andere 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie met het oog op het internaliseren 
van IT-opdrachten op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken, verder te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

stelt vast dat  mannen zijn 
ondervertegenwoordigd binnen het 
personeel en wijst nogmaals op het belang 
van genderevenwicht binnen het 
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personeel van Eurojust; spoort Eurojust 
dan ook aan de nodige maatregelen te 
nemen om het evenwicht en de 
doelstellingen van de Commissie te 
bereiken, d.w.z. ten minste 40 % van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, zoals 
aangegeven in het “Strategisch 
engagement voor gendergelijkheid 2016-
2019”.

Or. en


