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Ændringsforslag 1
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (i det 
følgende benævnt "Europol" eller 
"agenturet") spiller med hensyn til at bistå 
medlemsstaterne med strafferetlige 
efterforskninger;

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol" 
eller "agenturet") spiller med hensyn til at 
støtte medlemsstaterne i strafferetlige 
efterforskninger; fremhæver også 
forøgelsen af Europols opgaver og dets 
afgørende indsats i bekæmpelsen af 
organiseret kriminalitet og terrorisme;

Or. en

Ændringsforslag 2
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (i det 
følgende benævnt "Europol" eller 
"agenturet") spiller med hensyn til at bistå 
medlemsstaterne med strafferetlige 
efterforskninger;

1. understreger den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol" 
eller "agenturet") spiller med hensyn til at 
bistå medlemsstaterne med strafferetlige 
efterforskninger, og glæder sig over 
agenturets voksende rolle i bekæmpelsen 
af organiseret kriminalitet over hele 
Europa;

Or. en

Ændringsforslag 3
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
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Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (i det 
følgende benævnt "Europol" eller 
"agenturet") spiller med hensyn til at bistå 
medlemsstaterne med strafferetlige 
efterforskninger;

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol" 
eller "agenturet") spiller med hensyn til at 
støtte medlemsstaterne i at forhindre og 
bekæmpe alvorlig organiseret 
kriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 4
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at den nuværende 
andel af kvinder i Europols bestyrelse er 
11 ud af 55 medlemmer (20 %); anmoder 
agenturet om at træffe foranstaltninger til 
at sikre en bedre kønsbalance i den 
øverste ledelse;

Or. en

Ændringsforslag 5
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at antallet af 
operationer, som Europol støttede, steg fra 
1496 i 2017 til 1748 i 2018 (+16,8 %), at 
antallet af operationelle møder, der blev 
finansieret af Europol, steg fra 403 i 2017 
til 427 i 2018 (5,9 %), og at antallet af 

3. bemærker, at antallet af 
operationer, som Europol støttede, steg fra 
1496 i 2017 til 1748 i 2018 (+16,8 %), at 
antallet af operationelle møder, der blev 
finansieret af Europol, steg fra 403 i 2017 
til 427 i 2018 (5,9 %), og at antallet af 
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fælles efterforskningshold, der blev støttet 
af Europol, steg fra 64 i 2017 til 93 i 2018 
(+45 %), hvoraf 27 krævede koordinering 
mellem mere end 20 lande;1

fælles efterforskningshold, der blev støttet 
af Europol, steg fra 64 i 2017 til 93 i 2018 
(+45 %), hvoraf 27 krævede koordinering 
mellem mere end 20 lande;1 bemærker, at 
stigningen i Europols budget svarer til en 
optrapning af alle dets operationer, 
herunder støtte til samarbejde inden for 
cyberkriminalitet og bekæmpelse af 
terrorisme online;

_________________ _________________
1 
https://www.europol.europa.eu/sites/defaul
t/files/documents/europolinbrief2019.pdf

1 
https://www.europol.europa.eu/sites/defaul
t/files/documents/europolinbrief2019.pdf

Or. en

Ændringsforslag 6
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at antallet af 
operationer, som Europol støttede, steg fra 
1496 i 2017 til 1748 i 2018 (+16,8 %), at 
antallet af operationelle møder, der blev 
finansieret af Europol, steg fra 403 i 2017 
til 427 i 2018 (5,9 %), og at antallet af 
fælles efterforskningshold, der blev støttet 
af Europol, steg fra 64 i 2017 til 93 i 2018 
(+45 %), hvoraf 27 krævede koordinering 
mellem mere end 20 lande;1

3. bemærker, at antallet af 
operationer, som Europol støttede, steg fra 
1496 i 2017 til 1748 i 2018 (+16,8 %), at 
antallet af operationelle møder, der blev 
finansieret af Europol, steg fra 403 i 2017 
til 427 i 2018 (5,9 %), og fremhæver 
Europols, og navnlig de fælles 
efterforskningsholds, betydning og 
merværdi for bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet i hele Europa; noterer sig i 
denne forbindelse, at de fælles 
efterforskningshold, der blev støttet af 
Europol, steg fra 64 i 2017 til 93 i 2018 
(+45 %), hvoraf 27 krævede koordinering 
mellem mere end 20 lande;

_________________
1 
https://www.europol.europa.eu/sites/defau
lt/files/documents/europolinbrief2019.pdf

Or. en



PE644.912v01-00 6/12 AM\1194675DA.docx

DA

Ændringsforslag 7
Morten Petersen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger vigtigheden af 
tilstrækkelige finansielle midler og 
ressourcer til Europols fælles 
efterforskningshold i betragtning af den 
markante stigning i aktivitetsniveauerne, 
som er nævnt ovenfor;

Or. en

Ændringsforslag 8
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med agenturets ulovlige 
forlængelse og ændring af en 
rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser efter dens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
oprindelige offentlige udbudsprocedure, og 
at de uregelmæssige betalinger i 
forbindelse med kontrakten beløb sig til 
22 188 EUR i 2018; noterer sig Europols 
indsigelse imod Revisionsrettens 
konklusion vedrørende 
kontraktforvaltningen og de forudgående 
kontroller og agenturets forpligtelse til at 
udvise rettidig omhu og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, men understreger, 

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med det forhold, at agenturet i 
strid med reglerne forlængede varigheden 
af en rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser ved at skrive under 
på en ændring efter kontraktens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
konkurrencebaserede offentlige 
udbudsprocedure, og at de uregelmæssige 
betalinger i forbindelse med kontrakten 
beløb sig til 22 188 EUR i 2018; noterer 
sig Europols indsigelse imod 
Revisionsrettens konklusion vedrørende 
kontraktforvaltningen og de forudgående 
kontroller og agenturets forpligtelse til at 
udvise rettidig omhu og forsvarlig 
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at sådanne uregelmæssigheder bør undgås i 
fremtiden; opfordrer indtrængende 
agenturet til at overholde 
finansforordningen bedre med henblik på 
at styrke sin interne finanskontrol i 
overensstemmelse hermed;

økonomisk forvaltning, men understreger, 
at sådanne uregelmæssigheder bør undgås i 
fremtiden; opfordrer indtrængende 
agenturet til at overholde 
finansforordningen fuldt ud med henblik 
på at styrke sin interne finanskontrol i 
overensstemmelse hermed;

Or. en

Ændringsforslag 9
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med agenturets ulovlige 
forlængelse og ændring af en 
rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser efter dens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
oprindelige offentlige udbudsprocedure, og 
at de uregelmæssige betalinger i 
forbindelse med kontrakten beløb sig til   
22 188 EUR i 2018; noterer sig Europols 
indsigelse imod Revisionsrettens 
konklusion vedrørende 
kontraktforvaltningen og de forudgående 
kontroller og agenturets forpligtelse til at 
udvise rettidig omhu og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, men understreger, 
at sådanne uregelmæssigheder bør 
undgås i fremtiden; opfordrer 
indtrængende agenturet til at overholde 
finansforordningen bedre med henblik på 
at styrke sin interne finanskontrol i 
overensstemmelse hermed;

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med agenturets ulovlige 
forlængelse og ændring af en 
rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser efter dens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
oprindelige offentlige udbudsprocedure, og 
at de uregelmæssige betalinger i 
forbindelse med kontrakten beløb sig til 
22 188 EUR i 2018; noterer sig Europols 
svar om, at det havde udvist rettidig omhu 
og overholdt princippet for økonomisk 
forvaltning ved at forlænge 
rammekontrakten for at spare på 
omkostningerne; opfordrer agenturet til at 
sikre overholdelsen af finansforordningen 
med henblik på at styrke sin interne 
finanskontrol i overensstemmelse hermed;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med agenturets ulovlige 
forlængelse og ændring af en 
rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser efter dens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
oprindelige offentlige udbudsprocedure, og 
at de uregelmæssige betalinger i 
forbindelse med kontrakten beløb sig til 22 
188 EUR i 2018; noterer sig Europols 
indsigelse imod Revisionsrettens 
konklusion vedrørende 
kontraktforvaltningen og de forudgående 
kontroller og agenturets forpligtelse til at 
udvise rettidig omhu og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, men understreger, 
at sådanne uregelmæssigheder bør undgås 
i fremtiden; opfordrer indtrængende 
agenturet til at overholde 
finansforordningen bedre med henblik på 
at styrke sin interne finanskontrol i 
overensstemmelse hermed;

4. beklager, at Revisionsretten fandt 
svagheder i forvaltningen af kontrakter 
samt i de forudgående kontroller i 
forbindelse med agenturets ulovlige 
forlængelse og ændring af en 
rammekontrakt om levering af 
forretningsrejseydelser efter dens udløb; 
bemærker, at ændringen indførte nye 
prisaspekter, som ikke var omfattet af den 
oprindelige offentlige udbudsprocedure, og 
at de uregelmæssige betalinger i 
forbindelse med kontrakten beløb sig til 22 
188 EUR i 2018; noterer sig Europols 
indsigelse imod Revisionsrettens 
konklusion vedrørende 
kontraktforvaltningen og de forudgående 
kontroller og agenturets forpligtelse til at 
udvise rettidig omhu og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, men understreger, 
at sådanne uregelmæssigheder ikke bør 
forekomme i fremtiden; opfordrer 
indtrængende agenturet til at overholde 
finansforordningen fuldt ud med henblik 
på at styrke sin interne finanskontrol i 
overensstemmelse hermed;

Or. en

Ændringsforslag 11
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over, at agenturet har 
udarbejdet en handlingsplan med henblik 
på at adressere de områder, hvor der er 

5. glæder sig over konklusionen i 
revisionsrapporten fra Kommissionens 
interne revisionstjeneste om "Human 
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behov for forbedringer, som er identificeret 
i rapporten "Human Resources 
Management and Ethics in EUROPOL", 
der er udarbejdet af Kommissionens 
interne revisionstjeneste; anmoder 
agenturet om at rapportere tilbage til LIBE-
udvalget om de problemstillinger, der er 
påpeget, og de dertil knyttede opfølgende 
foranstaltninger;

Resources Management and Ethics in 
EUROPOL", nemlig at agenturets 
processer for forvaltning af politikkerne 
og procedurerne for menneskelige 
ressourcer, bekæmpelse af svig samt 
etiske anliggender er passende udformet, 
effektive og i overensstemmelse med de 
eksisterende reguleringsmæssige og 
retlige rammer;  glæder sig over, at 
agenturet har udarbejdet en handlingsplan 
med henblik på at adressere de områder, 
hvor der er behov for forbedringer, som er 
identificeret i denne rapport; anmoder 
agenturet om at rapportere tilbage til LIBE-
udvalget om de problemstillinger, der er 
påpeget, og de dertil knyttede opfølgende 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 12
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. bemærker,at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder agenturet til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig at offentliggøre sine 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted;

6. bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder agenturet til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig at offentliggøre sine 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted; tilskynder kraftigt Europol til 
yderligere at udvikle samarbejde mellem 
Unionens øvrige institutioner, agenturer, 
kontorer og organer med henblik på at 
internalisere IT-roller inden for området 
retlige og indre anliggender;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. bemærker,at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder agenturet til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig at offentliggøre sine 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted;

6. bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; anmoder agenturet om at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig at offentliggøre sine 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted, og om at tage Revisionsrettens 
bemærkninger til efterretning;

Or. en

Ændringsforslag 14
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. bemærker,at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksternt personale 
ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at 
der gøres noget ved denne afhængighed af 
ekstern rekruttering på dette vigtige 
område; tilskynder agenturet til at reagere 
på Revisionsrettens eneste udestående 
anbefaling, nemlig at offentliggøre sine 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted;

6. bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i 
agenturerne til at bruge eksterne 
kontrahenter ansat i IT-konsulentroller; 
opfordrer til, at der gøres noget ved denne 
afhængighed af konsulenttjenester på dette 
vigtige område; tilskynder agenturet til at 
reagere på Revisionsrettens eneste 
udestående anbefaling, nemlig at 
offentliggøre sine stillingsopslag på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors 
(EPSO's) websted;
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Or. en

Ændringsforslag 15
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anmoder agenturet om at revidere 
sin sprogpolitik og opfordrer 
budgetmyndigheden til at stille 
tilstrækkelige finansielle midler til 
rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-
sprog i betragtning af betydningen af 
agenturets arbejde for EU-borgerne og det 
forhold, at Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk Kontrol, der består af 
nationale og europæiske parlamentarikere 
fra alle medlemsstater, bør have mulighed 
for at udføre sit arbejde ordentligt.

7. anmoder agenturet om at revidere 
sin sprogpolitik og opfordrer 
budgetmyndigheden til at stille 
tilstrækkelige finansielle midler til 
rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-
sprog i betragtning af betydningen af 
agenturets arbejde for EU-borgerne og det 
forhold, at Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk Kontrol, der består af 
nationale og europæiske parlamentarikere 
fra alle medlemsstater, bør have mulighed 
for at udføre sit arbejde ordentligt; 
anmoder Kommissionen og agenturet om 
at etablere rammerne for et samarbejde 
med Oversættelsescentret for Den 
Europæiske Unions Organer (CDT) med 
henblik på at nedbringe den økonomiske 
byrde i forbindelse med oversættelse.

Or. en

Ændringsforslag 16
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anmoder agenturet om at revidere 
sin sprogpolitik og opfordrer 
budgetmyndigheden til at stille 
tilstrækkelige finansielle midler til 

7. anmoder agenturet om at revidere 
sin sprogpolitik og opfordrer 
budgetmyndigheden til at stille 
tilstrækkelige finansielle midler til 
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rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-
sprog i betragtning af betydningen af 
agenturets arbejde for EU-borgerne og det 
forhold, at Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk Kontrol, der består af 
nationale og europæiske parlamentarikere 
fra alle medlemsstater, bør have mulighed 
for at udføre sit arbejde ordentligt.

rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-
sprog i betragtning af betydningen af 
agenturets arbejde for EU-borgerne, 
forpligtelsen til at sikre fuld 
gennemsigtighed med hensyn til dets 
aktiviteter og det forhold, at Gruppen for 
Fælles Parlamentarisk Kontrol, der består 
af nationale og europæiske 
parlamentarikere fra alle medlemsstater, 
bør have mulighed for at udføre sit arbejde 
ordentligt.

Or. en

Ændringsforslag 17
Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anmoder agenturet om at revidere 
sin sprogpolitik og opfordrer 
budgetmyndigheden til at stille 
tilstrækkelige finansielle midler til 
rådighed til oversættelse af Europols 
officielle rapporter til alle officielle EU-
sprog i betragtning af betydningen af 
agenturets arbejde for EU-borgerne og det 
forhold, at Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk Kontrol, der består af 
nationale og europæiske parlamentarikere 
fra alle medlemsstater, bør have mulighed 
for at udføre sit arbejde ordentligt.

7. anmoder agenturet om i videst 
muligt omfang at stille finansielle midler 
til rådighed til oversættelser og opfordrer 
indtrængende budgetmyndigheden til at 
sørge for tilstrækkelige finansielle midler 
til oversættelse af Europols officielle 
rapporter til alle officielle EU-sprog i 
betragtning af betydningen af agenturets 
arbejde for EU-borgerne og det forhold, at 
Gruppen for Fælles Parlamentarisk 
Kontrol, der består af nationale og 
europæiske parlamentarikere fra alle 
medlemsstater, bør have mulighed for at 
udføre sit arbejde ordentligt;

Or. en


