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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol” of “het 
Agentschap”) bij het bijstaan van de 
lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken;

1. benadrukt de belangrijke rol van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol” of “het 
Agentschap”) bij het ondersteunen van de 
lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken; 
benadrukt tevens de toename van de taken 
en het essentiële optreden van Europol in 
de bestrijding van georganiseerde 
misdaad en terrorisme;

Or. en

Amendement 2
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol” of “het 
Agentschap”) bij het bijstaan van de 
lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken;

1. onderstreept de belangrijke rol van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving ("Europol” of "het 
Agentschap”) bij het bijstaan van de 
lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken, 
en is ingenomen met de groeiende rol van 
het Agentschap bij de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad in heel Europa;

Or. en

Amendement 3
Kris Peeters

Ontwerpadvies



PE644.912v01-00 4/12 AM\1194675NL.docx

NL

Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol” of “het 
Agentschap”) bij het bijstaan van de 
lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken;

1. benadrukt de belangrijke rol van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol” of “het 
Agentschap”) bij het ondersteunen van de 
lidstaten bij het voorkomen en bestrijden 
van ernstige vormen van georganiseerde 
misdaad;

Or. en

Amendement 4
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Merkt op dat het huidige aandeel 
van vrouwen in de raad van bestuur van 
Europol 11 van de 55 leden bedraagt 
(20 %); verzoekt het Agentschap voor een 
beter genderevenwicht te zorgen binnen 
zijn hoger management;

Or. en

Amendement 5
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het aantal operaties 
dat door Europol werd ondersteund, van 
1496 in 2017 tot 1748 in 2018 (+ 16,8 %) 
is gestegen, dat de door Europol 
gefinancierde operationele vergaderingen 
zijn toegenomen van 403 in 2017 tot 427 in 

3. merkt op dat het aantal operaties 
dat door Europol werd ondersteund, van 
1496 in 2017 tot 1748 in 2018 (+ 16,8 %) 
is gestegen, dat de door Europol 
gefinancierde operationele vergaderingen 
zijn toegenomen van 403 in 2017 tot 427 in 
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2018 (5,9 %) en dat de door Europol 
ondersteunde gezamenlijke 
onderzoeksteams zijn toegenomen van 64 
in 2017 tot 93 in 2018 (+ 45 %), waarbij 27 
van deze operaties coördinatie tussen meer 
dan 20 landen vereisten;

2018 (5,9 %) en dat de door Europol 
ondersteunde gezamenlijke 
onderzoeksteams zijn toegenomen van 64 
in 2017 tot 93 in 2018 (+ 45 %), waarbij 27 
van deze operaties coördinatie tussen meer 
dan 20 landen vereisten;1 merkt op dat de 
stijging van de begroting van Europol 
samenvalt met een intensivering van al 
zijn activiteiten, waaronder de 
ondersteuning van de samenwerking op 
het gebied van cybermisdaad en de 
bestrijding van terrorisme online;
_________________
1 
https://www.europol.europa.eu/sites/defaul
t/files/documents/europolinbrief2019.pdf

Or. en

Amendement 6
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het aantal operaties 
dat door Europol werd ondersteund, van 
1496 in 2017 tot 1748 in 2018 (+ 16,8 %) 
is gestegen, dat de door Europol 
gefinancierde operationele vergaderingen 
zijn toegenomen van 403 in 2017 tot 427 in 
2018 (5,9 %) en dat de door Europol 
ondersteunde gezamenlijke 
onderzoeksteams zijn toegenomen van 64 
in 2017 tot 93 in 2018 (+ 45 %), waarbij 27 
van deze operaties coördinatie tussen meer 
dan 20 landen vereisten;

3. merkt op dat het aantal operaties 
dat door Europol werd ondersteund, van 
1496 in 2017 tot 1748 in 2018 (+ 16,8 %) 
is gestegen, dat de door Europol 
gefinancierde operationele vergaderingen 
zijn toegenomen van 403 in 2017 tot 427 in 
2018 (5,9 %) en benadrukt het belang en 
de toegevoegde waarde van Europol in de 
bestrijding van de georganiseerde 
misdaad in heel Europa, met name de 
gezamenlijke onderzoeksteams (GOT’s); 
neemt in dit verband kennis van het feit 
dat de door Europol ondersteunde GOT's 
van 64 in 2017 tot 93 in 2018 (+ 45 %) zijn 
toegenomen, waarbij 27 van deze operaties 
coördinatie tussen meer dan 20 landen 
vereisten;

Or. en
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Amendement 7
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Onderstreept het belang van 
adequate financiering en middelen voor 
de GOT's van Europol, gezien de 
bovengenoemde sterke toename van het 
het aantal activiteiten;

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met de onregelmatige verlenging 
en wijziging door het Agentschap van een 
raamcontract voor de verlening van 
diensten op het gebied van zakenreizen na 
het verstrijken ervan; merkt op dat bij de 
wijziging nieuwe prijsaspecten zijn 
geïntroduceerd die niet onder de 
oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
vielen en dat de onregelmatige betalingen 
in verband met het contract in 2018 
22 188 EUR bedroegen; neemt kennis van 
het bezwaar van Europol tegen de 
bevinding van de Rekenkamer met 
betrekking tot contractbeheer en controles 
vooraf en zijn streven naar passende 
zorgvuldigheid en goed financieel beheer, 
maar benadrukt dat dergelijke 
onregelmatigheden in de toekomst moeten 

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat het Agentschap de 
duur van een raamcontract voor de 
verlening van diensten op het gebied van 
zakenreizen op onregelmatige wijze 
verlengde door een wijziging te 
ondertekenen na het verstrijken van het 
contract; merkt op dat bij de wijziging 
nieuwe prijsaspecten zijn geïntroduceerd 
die niet onder de competitieve 
aanbestedingsprocedure vielen en dat de 
onregelmatige betalingen in verband met 
het contract in 2018 22 188 EUR 
bedroegen; neemt kennis van het bezwaar 
van Europol tegen de bevinding van de 
Rekenkamer met betrekking tot 
contractbeheer en controles vooraf en zijn 
streven naar passende zorgvuldigheid en 
goed financieel beheer, maar benadrukt dat 
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worden voorkomen; dringt er bij het 
Agentschap op aan het Financieel 
Reglement beter in acht te nemen teneinde 
zijn interne controles op het gebied van 
financieel beheer dienovereenkomstig te 
versterken; 

dergelijke onregelmatigheden in de 
toekomst moeten worden voorkomen; 
dringt er bij het Agentschap op aan het 
Financieel Reglement volledig in acht te 
nemen teneinde zijn interne controles op 
het gebied van financieel beheer 
dienovereenkomstig te versterken;

Or. en

Amendement 9
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met de onregelmatige verlenging 
en wijziging door het Agentschap van een 
raamcontract voor de verlening van 
diensten op het gebied van zakenreizen na 
het verstrijken ervan; merkt op dat bij de 
wijziging nieuwe prijsaspecten zijn 
geïntroduceerd die niet onder de 
oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
vielen en dat de onregelmatige betalingen 
in verband met het contract in 2018 22 188 
EUR bedroegen; neemt kennis van het 
bezwaar van Europol tegen de bevinding 
van de Rekenkamer met betrekking tot 
contractbeheer en controles vooraf en zijn 
streven naar passende zorgvuldigheid en 
goed financieel beheer, maar benadrukt 
dat dergelijke onregelmatigheden in de 
toekomst moeten worden voorkomen; 
dringt er bij het Agentschap op aan het 
Financieel Reglement beter in acht te 
nemen teneinde zijn interne controles op 
het gebied van financieel beheer 
dienovereenkomstig te versterken; 

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met de onregelmatige verlenging 
en wijziging door het Agentschap van een 
raamcontract voor de verlening van 
diensten op het gebied van zakenreizen na 
het verstrijken ervan; merkt op dat bij de 
wijziging nieuwe prijsaspecten zijn 
geïntroduceerd die niet onder de 
oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
vielen en dat de onregelmatige betalingen 
in verband met het contract in 2018 
22 188 EUR bedroegen; neemt kennis van 
het antwoord van Europol dat het de 
nodige zorgvuldigheid heeft betracht en 
het beginsel van financieel beheer bij de 
verlenging van het raamcontract in acht 
heeft genomen om kosten te besparen; 
verzoekt het Agentschap te zorgen voor 
naleving van het Financieel Reglement 
teneinde zijn interne controles op het 
gebied van financieel beheer 
dienovereenkomstig te versterken;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met de onregelmatige verlenging 
en wijziging door het Agentschap van een 
raamcontract voor de verlening van 
diensten op het gebied van zakenreizen na 
het verstrijken ervan; merkt op dat bij de 
wijziging nieuwe prijsaspecten zijn 
geïntroduceerd die niet onder de 
oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
vielen en dat de onregelmatige betalingen 
in verband met het contract in 2018 22 188 
EUR bedroegen; neemt kennis van het 
bezwaar van Europol tegen de bevinding 
van de Rekenkamer met betrekking tot 
contractbeheer en controles vooraf en zijn 
streven naar passende zorgvuldigheid en 
goed financieel beheer, maar benadrukt dat 
dergelijke onregelmatigheden in de 
toekomst moeten worden voorkomen; 
dringt er bij het Agentschap op aan het 
Financieel Reglement beter in acht te 
nemen teneinde zijn interne controles op 
het gebied van financieel beheer 
dienovereenkomstig te versterken; 

4. betreurt het dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met de onregelmatige verlenging 
en wijziging door het Agentschap van een 
raamcontract voor de verlening van 
diensten op het gebied van zakenreizen na 
het verstrijken ervan; merkt op dat bij de 
wijziging nieuwe prijsaspecten zijn 
geïntroduceerd die niet onder de 
oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
vielen en dat de onregelmatige betalingen 
in verband met het contract in 2018 22 188 
EUR bedroegen; neemt kennis van het 
bezwaar van Europol tegen de bevinding 
van de Rekenkamer met betrekking tot 
contractbeheer en controles vooraf en zijn 
streven naar passende zorgvuldigheid en 
goed financieel beheer, maar benadrukt dat 
dergelijke onregelmatigheden in de 
toekomst niet meer mogen voorkomen; 
dringt er bij het Agentschap op aan het 
Financieel Reglement volledig in acht te 
nemen teneinde zijn interne controles op 
het gebied van financieel beheer 
dienovereenkomstig te versterken;

Or. en

Amendement 11
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap een actieplan aan het 
opstellen is voor verbeterpunten zoals 

5. is ingenomen met de conclusie van 
het controleverslag van de dienst Interne 
Audit van de Commissie getiteld "Human 
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vastgesteld in het verslag van de dienst 
Interne Audit van de Commissie getiteld 
“Human Resource Management and 
Ethics in EUROPOL”; verzoekt het 
Agentschap om aan de Commissie LIBE 
verslag uit te brengen over de vastgestelde 
kwesties en de bijbehorende follow-
upmaatregelen;

Resources Management and Ethics in 
EUROPOL”, namelijk dat de procedures 
van het Agentschap voor het beheer van 
het beleid en de procedures op het gebied 
van personele middelen, de bestrijding 
van fraude en ethiek op adequate wijze 
zijn ontworpen, doeltreffend zijn en in 
overeenstemming zijn met het bestaande 
wet- en regelgevingskader; is ingenomen 
met het feit dat het Agentschap een 
actieplan aan het opstellen is voor 
verbeterpunten zoals vastgesteld in dat 
verslag;  verzoekt het Agentschap om aan 
de Commissie LIBE verslag uit te brengen 
over de vastgestelde kwesties en de 
bijbehorende follow-upmaatregelen;

Or. en

Amendement 12
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van extern personeel dat in 
adviesfuncties op het gebied van IT is 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe rekrutering op 
dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
moedigt het Agentschap aan om gevolg te 
geven aan de enige openstaande 
aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 
zijn vacatures op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) te publiceren;

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van extern personeel dat in 
adviesfuncties op het gebied van IT is 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe rekrutering op 
dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
moedigt het Agentschap aan om gevolg te 
geven aan de enige openstaande 
aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 
zijn vacatures op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) te publiceren; spoort Europol 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;
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Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van extern personeel dat in 
adviesfuncties op het gebied van IT is 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe rekrutering op 
dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
moedigt het Agentschap aan om gevolg te 
geven aan de enige openstaande 
aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 
zijn vacatures op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) te publiceren;

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van extern personeel dat in 
adviesfuncties op het gebied van IT is 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe rekrutering op 
dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
verzoekt het Agentschap om gevolg te 
geven aan de aanbeveling van de 
Rekenkamer, namelijk zijn vacatures op de 
website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO) te publiceren en 
nota te nemen van de opmerkingen van de 
Rekenkamer;

Or. en

Amendement 14
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van extern personeel dat in 
adviesfuncties op het gebied van IT is 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe rekrutering op 
dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
moedigt het Agentschap aan om gevolg te 

6. merkt op dat de Rekenkamer een 
horizontale trend bij de agentschappen 
heeft vastgesteld met betrekking tot het 
gebruik van externe contractanten die in 
adviesfuncties op het gebied van IT zijn 
ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van adviesdiensten op dit 
belangrijke gebied wordt aangepakt; 
moedigt het Agentschap aan om gevolg te 
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geven aan de enige openstaande 
aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 
zijn vacatures op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) te publiceren;

geven aan de enige openstaande 
aanbeveling van de Rekenkamer, namelijk 
zijn vacatures op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) te publiceren;

Or. en

Amendement 15
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt het Agentschap zijn 
taalbeleid te herzien en roept de 
begrotingsautoriteit op voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers en 
het feit dat de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep, bestaande uit nationale en 
Europese parlementsleden uit alle lidstaten, 
zijn werk naar behoren moet kunnen doen.

7. verzoekt het Agentschap zijn 
taalbeleid te herzien en roept de 
begrotingsautoriteit op voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers en 
het feit dat de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep, bestaande uit nationale en 
Europese parlementsleden uit alle lidstaten, 
zijn werk naar behoren moet kunnen doen; 
verzoekt de Europese Commissie en het 
Agentschap een kader voor samenwerking 
met het Vertaalbureau voor de organen 
van de Europese Unie (CdT) vast te 
stellen, teneinde de financiële lasten voor 
de vertaling te verminderen.

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. verzoekt het Agentschap zijn 
taalbeleid te herzien en roept de 
begrotingsautoriteit op voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers en 
het feit dat de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep, bestaande uit nationale en 
Europese parlementsleden uit alle lidstaten, 
zijn werk naar behoren moet kunnen doen.

7. verzoekt het Agentschap zijn 
taalbeleid te herzien en roept de 
begrotingsautoriteit op voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers, de 
verplichting om te zorgen voor volledige 
transparantie met betrekking tot zijn 
activiteiten en het feit dat de gezamenlijke 
parlementaire controlegroep, bestaande uit 
nationale en Europese parlementsleden uit 
alle lidstaten, zijn werk naar behoren moet 
kunnen doen.

Or. en

Amendement 17
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt het Agentschap zijn 
taalbeleid te herzien en roept de 
begrotingsautoriteit op voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers en 
het feit dat de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep, bestaande uit nationale en 
Europese parlementsleden uit alle lidstaten, 
zijn werk naar behoren moet kunnen doen.

7. verzoekt het Agentschap om, in de 
mate van het mogelijke, financiële 
middelen voor vertaling beschikbaar te 
stellen en dringt er bij de 
begrotingsautoriteit op aan voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
om de vertaling van de officiële verslagen 
van Europol in alle officiële talen van de 
Unie mogelijk te maken, gezien het belang 
van zijn werk voor de Europese burgers en 
het feit dat de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep, bestaande uit nationale en 
Europese parlementsleden uit alle lidstaten, 
zijn werk naar behoren moet kunnen doen.

Or. en


