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Amendement 1
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer;

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer met volledige 
inachtneming van de grondrechten;

Or. en

Amendement 2
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer;

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van de Europese 
geïntegreerde grensbescherming;

Or. en

Amendement 3
Nicola Procaccini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. is ingenomen met de activiteiten 
van het Agentschap die gericht zijn op het 
beheer van de migratiedruk en het 
opsporen van potentiële dreigingen aan de 
buitengrenzen van de Unie, omdat 
daarmee een bijdrage wordt geleverd aan 
de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit en aan het realiseren van een 
hoger niveau van veiligheid en 
bescherming; betreurt dat dergelijke 
activiteiten niet altijd succesvol zijn, 
omdat ze geen deel uitmaken van een 
doeltreffende Uniestrategie inzake 
migratie;

Or. en

Amendement 4
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de begroting licht is 
gestegen tot 289 miljoen EUR (een stijging 
van 2 %), en dat 171 miljoen EUR (oftewel 
59 %) van de begroting was toegewezen 
voor financieringsovereenkomsten met 
samenwerkende landen voor operationele 
activiteiten; herinnert eraan dat de raad van 
bestuur de oorspronkelijke begroting voor 
2018 door middel van twee gewijzigde 
begrotingen met 31,5 miljoen EUR heeft 
verlaagd om beter aan te sluiten bij de 
geringere behoefte aan nieuw personeel en 
besparingen op het gebied van terugkeer en 
operationele respons;

3. stelt vast dat de begroting licht is 
gestegen tot 289 miljoen EUR (een stijging 
van 2 %), en dat 171 miljoen EUR (oftewel 
59 %) van de begroting was toegewezen 
voor financieringsovereenkomsten met 
samenwerkende landen voor operationele 
activiteiten; herinnert eraan dat de raad van 
bestuur de oorspronkelijke begroting voor 
2018 door middel van twee gewijzigde 
begrotingen met 31,5 miljoen EUR heeft 
verlaagd om beter aan te sluiten bij de 
geringere behoefte aan nieuw personeel en 
besparingen op het gebied van terugkeer en 
operationele respons; herinnert eraan dat 
het streven naar veiliger grenzen in de 
Unie van groot belang is om de veiligheid 
van burgers van de Unie en onderdanen 
van derde landen te waarborgen;

Or. en
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Amendement 5
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap erin is geslaagd het 
personeelsbestand in 2018 van 526 op 630 
personen te brengen (een stijging van 20 
%); betreurt evenwel dat dit aantal nog 
ruim onder de 760 personeelsleden ligt dat 
op grond van de personeelsformatie voor 
2018 is toegestaan (17 % minder); uit zijn 
bezorgdheid over het hoge 
personeelsverloop en de aanhoudende 
problemen die het Agentschap heeft om 
geschikte kandidaten te vinden; beseft dat 
de lage salariscorrectiecoëfficiënt hier één 
van de redenen van is en is daarom 
verheugd dat men van plan is om na te 
denken over sociale maatregelen om dit 
probleem aan te pakken; merkt in dit 
verband op dat het statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie en 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie 
voldoende flexibiliteit bieden om bij het 
aanwerven van functionarissen om in de 
specifieke personeelsbehoeften van de 
instellingen te voorzien, rekening te 
houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie; 
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; verzoekt het 
Agentschap om zijn vacatures op de 
website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie te publiceren, om de 
zichtbaarheid van de vacatures te 
verbeteren;

4. benadrukt dat het Agentschap erin 
is geslaagd het personeelsbestand in 2018 
van 526 op 630 personen te brengen (een 
stijging van 20 %); merkt evenwel op dat 
het aantal van 760 personeelsleden dat op 
grond van de personeelsformatie voor 2018 
was toegestaan, hiermee niet is bereikt; uit 
zijn bezorgdheid over het hoge 
personeelsverloop en de aanhoudende 
problemen die het Agentschap heeft om 
geschikte kandidaten te vinden; betreurt 
ten zeerste dat de 
grondrechtenfunctionaris, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement 
en een aanzienlijke verruiming van het 
totale personeelsbestand van het 
Agentschap, nog altijd niet over 
voldoende personeel beschikt en daardoor 
duidelijk moeite heeft om de taken die 
hem/haar krachtens de verordening zijn 
toebedeeld, naar behoren uit te voeren; 
dringt er bij het Agentschap op aan zijn 
grondrechtenfunctionaris voldoende 
middelen en personeel ter beschikking te 
stellen, met name voor de verdere 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de 
strategie voor toezicht op en het 
waarborgen van de bescherming van de 
grondrechten; herinnert het Agentschap 
aan het belang van eerbiediging van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie; 
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 
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aan de afhankelijkheid van extern 
personeel op dit gebied; verzoekt het 
Agentschap om zijn vacatures op de 
website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie te publiceren, om de 
zichtbaarheid van de vacatures te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap erin is geslaagd het 
personeelsbestand in 2018 van 526 op 630 
personen te brengen (een stijging van 20 
%); betreurt evenwel dat dit aantal nog 
ruim onder de 760 personeelsleden ligt dat 
op grond van de personeelsformatie voor 
2018 is toegestaan (17 % minder); uit zijn 
bezorgdheid over het hoge 
personeelsverloop en de aanhoudende 
problemen die het Agentschap heeft om 
geschikte kandidaten te vinden; beseft dat 
de lage salariscorrectiecoëfficiënt hier één 
van de redenen van is en is daarom 
verheugd dat men van plan is om na te 
denken over sociale maatregelen om dit 
probleem aan te pakken; merkt in dit 
verband op dat het statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie en 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie 
voldoende flexibiliteit bieden om bij het 
aanwerven van functionarissen om in de 
specifieke personeelsbehoeften van de 
instellingen te voorzien, rekening te 
houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie; 
merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat agentschappen voor 

4. is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap erin is geslaagd het 
personeelsbestand in 2018 van 526 op 630 
personen te brengen (een stijging van 20 
%); betreurt evenwel dat dit aantal nog 
ruim onder de 760 personeelsleden ligt dat 
op grond van de personeelsformatie voor 
2018 is toegestaan (17 % minder); uit zijn 
bezorgdheid over het hoge 
personeelsverloop en de aanhoudende 
problemen die het Agentschap heeft om 
geschikte kandidaten te vinden; beseft dat 
de lage salariscorrectiecoëfficiënt hier één 
van de redenen van is en is daarom 
verheugd dat men van plan is om na te 
denken over sociale maatregelen om dit 
probleem aan te pakken; merkt in dit 
verband op dat het statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie en 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie 
voldoende flexibiliteit bieden om bij het 
aanwerven van functionarissen om in de 
specifieke personeelsbehoeften van de 
instellingen te voorzien, rekening te 
houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie; 
merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat agentschappen voor 
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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; verzoekt het 
Agentschap om zijn vacatures op de 
website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie te publiceren, om de 
zichtbaarheid van de vacatures te 
verbeteren;

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; neemt kennis van 
de inspanningen die het Agentschap levert 
om via onlinecommunicatiekanalen 
bekendheid te geven aan zijn vacatures en 
verzoekt het Agentschap om zijn vacatures 
op de website van het Europees Bureau 
voor personeelsselectie te publiceren, om 
de zichtbaarheid van de vacatures te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
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financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 
Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt 
het Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat, 
ondanks het feit dat de Rekenkamer sinds 
2014 steevast heeft gemeld dat de kosten 
die door de samenwerkende landen worden 
gedeclareerd niet altijd met bewijs worden 
onderbouwd, deze kosten desondanks 
worden vergoed; merkt op dat het 
Agentschap dit probleem nog steeds niet 
heeft aangepakt; verzoekt het Agentschap 
om op passende wijze op de opmerkingen 
van de Rekenkamer over de wettigheid en 
regelmatigheid van de verrichtingen te 
reageren, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

Or. en

Amendement 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
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overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 
Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt het 
Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

overschat; spreekt zijn bezorgdheid uit 
over het deel van de begroting dat niet 
door het Agentschap kon worden 
opgenomen; verlangt van het Agentschap 
en de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 
Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt het 
Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

Or. en

Amendement 9
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 
Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt het 
Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

versie.) 

Or. en

Amendement 10
Olivier Chastel, Morten Petersen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 
Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt het 
Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 
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in 2018;

Or. en

Amendement 11
Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van het hoge niveau 
aan overdrachten naar 2019 (83 miljoen 
EUR, oftewel 29 %) en geannuleerde 
begrotingsoverdrachten (11 miljoen EUR, 
oftewel 12 %), die verband hielden met de 
problemen die er waren om de 
personeelsformatie rond te krijgen, de 
vertraagde start van de bouw van het 
kantoor van het Agentschap, het feit dat 
IT-projecten zich over meerdere jaren 
uitstrekken en het feit dat de 
samenwerkende landen de omvang en de 
kosten van de activiteiten hebben 
overschat; verlangt van het Agentschap en 
de samenwerkende landen dat zij hun 
begrotingsramingen verbeteren, zodat het 
niveau van de overdrachten in 2019 lager 
zal zijn; is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap nieuwe regels inzake 
klokkenluiders heeft vastgesteld, een 
nieuwe vereenvoudigde 
financieringsregeling heeft ingevoerd, en 
systeem voor controle achteraf heeft 
ingevoerd dat alle soorten uitgaven omvat, 
en tevens zijn systeem voor controle vooraf 
heeft aangepast; betreurt evenwel dat het 
Agentschap het probleem dat door de 
Rekenkamer in 2014 reeds werd 
gesignaleerd, namelijk dat er aan de 
samenwerkende landen vergoedingen 
worden betaald voor uitgaven in verband 
met apparatuur zonder dat de 
daadwerkelijke kosten met bewijs worden 
onderbouwd, nog altijd niet is opgelost; 
neemt kennis van de maatregelen die het 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 
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Agentschap heeft genomen om dit 
probleem aan te pakken, maar verzoekt het 
Agentschap om op passende wijze te 
reageren op de opmerkingen van de 
Rekenkamer, aangezien de uitgaven in 
verband met apparatuur 60 miljoen EUR 
bedroegen, oftewel 35 % van de 
operationele uitgaven van het Agentschap 
in 2018;

Or. en

Amendement 12
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt het Agentschap om in de 
aanbestedingsdocumenten realistischer 
schattingen op te nemen van de behoefte 
aan diensten en bij overeenkomsten een 
streng financieel beheer te waarborgen; 
herinnert het Agentschap eraan dat 
kaderovereenkomsten weliswaar geen 
verplichting inhouden om tot de 
maximumwaarde van de overeenkomst 
aankopen te doen, maar dat het 
aanzienlijke verschil bij een 
aanbestedingsprocedure in 2018 tussen de 
maximumwaarde van de overeenkomst 
(8 miljoen EUR) en de winnende offerte 
(5,8 miljoen EUR) een aanzienlijk risico 
kan vormen voor het goed financieel 
beheer;

Or. en

Amendement 13
Nicola Procaccini

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat het Agentschap 
zijn controles vooraf moet versterken en 
over moet gaan tot herinvoering van 
controles achteraf, om te waarborgen dat 
alleen onderbouwde kosten worden 
vergoed en om versnippering van uit de 
begroting van de Unie toegewezen 
financiële middelen te voorkomen;

Or. en

Amendement 14
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt het Agentschap om met 
betrekking tot alle nog openstaande 
opmerkingen van de Rekenkamer 
corrigerende maatregelen te nemen, en 
beleid inzake gevoelige posten vast te 
stellen en ten uitvoer te leggen, 
overeenkomstig de intenecontrolenormen 
die door het Agentschap zelf zijn 
vastgesteld;

6. dringt er bij het Agentschap op aan 
om met betrekking tot alle opmerkingen 
van de Rekenkamer corrigerende 
maatregelen te nemen, en beleid inzake 
gevoelige posten vast te stellen en ten 
uitvoer te leggen, overeenkomstig de 
intenecontrolenormen die door het 
Agentschap zelf zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 15
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert aan de opmerking van 
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de Rekenkamer dat sinds 2015 het risico 
bestaat van dubbele financiering uit het 
door de Commissie beheerde Fonds voor 
interne veiligheid en de eigen financiering 
van het Agentschap, en dat dit probleem 
nog niet is aangepakt; dringt er daarom 
op aan dat er onverwijld corrigerende 
maatregelen ten uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt het Agentschap om 
onverwijld gevolg te geven aan de nog 
openstaande aanbeveling inzake e-
aanbesteding, in het bijzonder de 
invoering van de mogelijkheid tot e-
inschrijving;

Or. en

Amendement 17
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst nogmaals op het 
uitgesproken gebrek aan genderevenwicht 
binnen de raad van bestuur van het 
Agentschap; pleit ervoor dat dit gebrek 
aan evenwicht zo spoedig mogelijk wordt 
verholpen; verzoekt het Agentschap 
derhalve om de lidstaten actief te 
herinneren aan het belang van 
genderevenwicht en verzoekt de lidstaten 

Schrappen
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bij de benoeming van leden van de raad 
van bestuur te streven naar 
genderevenwicht;

Or. en

Amendement 18
Olivier Chastel, Morten Petersen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst nogmaals op het uitgesproken 
gebrek aan genderevenwicht binnen de 
raad van bestuur van het Agentschap; pleit 
ervoor dat dit gebrek aan evenwicht zo 
spoedig mogelijk wordt verholpen; 
verzoekt het Agentschap derhalve om de 
lidstaten actief te herinneren aan het belang 
van genderevenwicht en verzoekt de 
lidstaten bij de benoeming van leden van 
de raad van bestuur te streven naar 
genderevenwicht;

7. wijst op het gebrek aan informatie 
over het genderevenwicht onder het 
personeel van het Agentschap; wijst 
nogmaals op het uitgesproken gebrek aan 
genderevenwicht binnen de raad van 
bestuur van het Agentschap; pleit ervoor 
dat dit gebrek aan evenwicht zo spoedig 
mogelijk wordt verholpen; verzoekt het 
Agentschap derhalve om de lidstaten actief 
te herinneren aan het belang van 
genderevenwicht en verzoekt de lidstaten 
bij de benoeming van leden van de raad 
van bestuur te streven naar 
genderevenwicht;

Or. en

Amendement 19
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst nogmaals op het uitgesproken 
gebrek aan genderevenwicht binnen de 
raad van bestuur van het Agentschap; pleit 
ervoor dat dit gebrek aan evenwicht zo 
spoedig mogelijk wordt verholpen; 

7. wijst nogmaals op het uitgesproken 
gebrek aan genderevenwicht binnen de 
raad van bestuur van het Agentschap; pleit 
ervoor dat dit gebrek aan evenwicht zo 
spoedig mogelijk wordt verholpen; 
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verzoekt het Agentschap derhalve om de 
lidstaten actief te herinneren aan het belang 
van genderevenwicht en verzoekt de 
lidstaten bij de benoeming van leden van 
de raad van bestuur te streven naar 
genderevenwicht;

verzoekt het Agentschap derhalve om de 
lidstaten actief te herinneren aan het belang 
van genderevenwicht en verzoekt de 
lidstaten bij de benoeming van leden van 
de raad van bestuur van het Agentschap te 
zorgen voor genderevenwicht;

Or. en

Amendement 20
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om transparanter te zijn met 
betrekking tot zijn activiteiten; is 
ingenomen met het feit dat het Agentschap 
ervoor gezorgd heeft dat documenten via 
zijn website toegankelijk zijn voor het 
publiek; dringt er bij het Agentschap op 
aan om een register van documenten op te 
zetten, hetgeen het op grond van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 ook 
verplicht is om te doen1;

8. herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om met betrekking tot zijn 
activiteiten volledige transparantie te 
waarborgen; is ingenomen met het feit dat 
het Agentschap ervoor gezorgd heeft dat 
documenten via zijn website toegankelijk 
zijn voor het publiek; dringt er bij het 
Agentschap op aan om een register van 
documenten op te zetten, hetgeen het op 
grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
ook verplicht is om te doen1;

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie (PB L 145 van 
31.5.2001, blz. 43).

1 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie (PB L 145 van 
31.5.2001, blz. 43).

Or. en

Amendement 21
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
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Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van oordeel dat het Agentschap, 
om onterechte beschuldigingen te 
voorkomen, proactief informatie moet 
verstrekken over zijn operationele 
activiteiten; nodigt het Agentschap uit om 
aan zijn verplichting tot verslaglegging aan 
het Europees Parlement te voldoen door de 
Commissie LIBE op gezette tijden - waar 
nodig achter gesloten deuren - op 
gedetailleerde wijze verslag uit te brengen; 
verzoekt het Agentschap om het verslag 
over de praktische toepassing van 
Verordening (EU) nr. 656/20142 over 2018 
te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

9. is van oordeel dat het Agentschap 
proactief informatie moet verstrekken over 
zijn operationele activiteiten; nodigt het 
Agentschap uit om aan zijn verplichting tot 
verslaglegging aan het Europees Parlement 
te voldoen door de Commissie LIBE op 
gezette tijden op gedetailleerde wijze 
verslag uit te brengen; verzoekt het 
Agentschap om het verslag over de 
praktische toepassing van Verordening 
(EU) nr. 656/20142 over 2018 te 
publiceren, conform de op het Agentschap 
rustende wettelijke verplichting om dit te 
doen, en in de toekomst meer concrete 
informatie te verstrekken aan de hand 
waarvan de activiteiten van het Agentschap 
op zee naar behoren kunnen worden 
gecontroleerd.

_________________ _________________
2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

Or. en

Amendement 22
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. is van oordeel dat het Agentschap, 
om onterechte beschuldigingen te 
voorkomen, proactief informatie moet 
verstrekken over zijn operationele 
activiteiten; nodigt het Agentschap uit om 
aan zijn verplichting tot verslaglegging aan 
het Europees Parlement te voldoen door de 
Commissie LIBE op gezette tijden - waar 
nodig achter gesloten deuren - op 
gedetailleerde wijze verslag uit te brengen; 
verzoekt het Agentschap om het verslag 
over de praktische toepassing van 
Verordening (EU) nr. 656/20142 over 2018 
te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

9. is van oordeel dat het Agentschap 
proactief informatie moet verstrekken over 
zijn operationele activiteiten; nodigt het 
Agentschap uit om aan zijn verplichting tot 
verslaglegging aan het Europees Parlement 
te voldoen door de Commissie LIBE op 
gezette tijden - waar nodig achter gesloten 
deuren - op gedetailleerde wijze verslag uit 
te brengen; verzoekt het Agentschap om 
het verslag over de praktische toepassing 
van Verordening (EU) nr. 656/20142 over 
2018 te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

_________________ _________________
2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

Or. en

Amendement 23
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van oordeel dat het Agentschap, 9. is van oordeel dat het Agentschap 
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om onterechte beschuldigingen te 
voorkomen, proactief informatie moet 
verstrekken over zijn operationele 
activiteiten; nodigt het Agentschap uit om 
aan zijn verplichting tot verslaglegging aan 
het Europees Parlement te voldoen door de 
Commissie LIBE op gezette tijden - waar 
nodig achter gesloten deuren - op 
gedetailleerde wijze verslag uit te brengen; 
verzoekt het Agentschap om het verslag 
over de praktische toepassing van 
Verordening (EU) nr. 656/20142 over 2018 
te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

proactief informatie moet verstrekken over 
zijn operationele activiteiten; nodigt het 
Agentschap uit om aan zijn verplichting tot 
verslaglegging aan het Europees Parlement 
te voldoen door de Commissie LIBE op 
gezette tijden - waar nodig achter gesloten 
deuren - op gedetailleerde wijze verslag uit 
te brengen; verzoekt het Agentschap om 
het verslag over de praktische toepassing 
van Verordening (EU) nr. 656/20142 over 
2018 te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

_________________ _________________
2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

Or. en

Amendement 24
Nicola Procaccini

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van oordeel dat het Agentschap, 
om onterechte beschuldigingen te 
voorkomen, proactief informatie moet 
verstrekken over zijn operationele 

9. is van oordeel dat het Agentschap, 
om beschuldigingen te voorkomen, 
proactief informatie moet verstrekken over 
zijn operationele activiteiten; nodigt het 
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activiteiten; nodigt het Agentschap uit om 
aan zijn verplichting tot verslaglegging aan 
het Europees Parlement te voldoen door de 
Commissie LIBE op gezette tijden - waar 
nodig achter gesloten deuren - op 
gedetailleerde wijze verslag uit te brengen; 
verzoekt het Agentschap om het verslag 
over de praktische toepassing van 
Verordening (EU) nr. 656/20142 over 2018 
te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

Agentschap uit om aan zijn verplichting tot 
verslaglegging aan het Europees Parlement 
te voldoen door de Commissie LIBE op 
gezette tijden - waar nodig achter gesloten 
deuren - op gedetailleerde wijze verslag uit 
te brengen; verzoekt het Agentschap om 
het verslag over de praktische toepassing 
van Verordening (EU) nr. 656/20142 over 
2018 te publiceren, conform de op het 
Agentschap rustende wettelijke 
verplichting om dit te doen, en in de 
toekomst meer concrete informatie te 
verstrekken aan de hand waarvan de 
activiteiten van het Agentschap op zee naar 
behoren kunnen worden gecontroleerd.

_________________ _________________
2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

2 Verordening (EU) nr. 656/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van regels voor de 
bewaking van de zeebuitengrenzen in het 
kader van de operationele samenwerking 
gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 93).

Or. en

Amendement 25
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert eraan dat in artikel 22, 
lid 3, onder b), van Verordening (EU) 
2016/1624 van het Europees Parlement en 
de Raad1bis is bepaald dat de coördinerend 
functionaris tot taak heeft toe te zien op 
de correcte uitvoering van het 
operationele plan, waaronder met 



PE644.914v01-00 22/22 AM\1194677NL.docx

NL

betrekking tot de bescherming van de 
grondrechten, en daarover aan het 
Agentschap verslag uit te brengen; dringt 
er in dit verband op aan dat schendingen 
van de grondrechten die plaatsvinden aan 
grenzen waar de Europese grens- en 
kustwacht opereert systematisch worden 
gemeld, ook als het gaat om schendingen 
die gepleegd zijn door functionarissen die 
niet tot het Agentschap behoren, omdat dit 
gevolgen heeft voor de algehele 
eerbiediging van de grondrechten in het 
kader van de operaties van de Europese 
grens- en kustwacht; vindt het belangrijk 
dat er in dit kader bijzondere aandacht 
uitgaat naar potentiële uitzettingen en 
geweld; verzoekt het Agentschap om deze 
schendingen aan de 
grondrechtenfunctionaris te melden, 
zodat deze passende maatregelen kan 
nemen, waaronder zo nodig het 
opschorten van de operaties van de 
Europese grens- en kustwacht in het 
betreffende gebied;
_________________
1bisVerordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 betreffende de Europese 
grens- en kustwacht, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
863/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 
van de Raad en Besluit 2005/267/EG van 
de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

Or. en


