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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de directeur van de Europese 
Politieacademie kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Politieacademie kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
academie voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de directeur van de Europese 
Politieacademie kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Politieacademie kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
academie voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de afsluiting van de rekeningen van 
de Europese Politieacademie voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese 
Politieacademie voor het begrotingsjaar 
2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de afsluiting van de rekeningen van 
de Europese Politieacademie voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese 
Politieacademie voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 5
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de Rekenkamer in haar 
verslag over de jaarrekening van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010
verklaard heeft voor het eerst sinds de 
Academie een orgaan is geworden
redelijke zekerheid te hebben gekregen 
dat de jaarrekening voor het 
begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en de
onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn;

F. overwegende dat de Rekenkamer in haar 
verslag over de jaarrekening van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010 
voor het eerst sinds de Academie een 
orgaan is geworden een goedkeurende 
verklaring heeft afgegeven over de
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de
onderliggende verrichtingen;

Or. fr

Amendement 6
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de Rekenkamer in haar 
verslag over de jaarrekening van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010 
verklaard heeft voor het eerst sinds de 
Academie een orgaan is geworden 
redelijke zekerheid te hebben gekregen dat 
de jaarrekening voor het begrotingsjaar 
2008 betrouwbaar is en de onderliggende 
verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

F. overwegende dat de Rekenkamer in haar 
verslag over de jaarrekening van de 
Academie voor het begrotingsjaar 2010 
verklaard heeft voor het eerst sinds de 
Academie een orgaan is geworden 
redelijke zekerheid te hebben gekregen dat 
de jaarrekening betrouwbaar is en de 
onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn;

Or. en

Amendement 7
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de begroting van de 
Academie voor 2010 7 800 000 EUR 
bedroeg, wat 11,4% minder is dan de 
begroting voor 2009, die 8 800 000 EUR 
bedroeg, en dat de Europese Unie in 2010
net zoals in 2009 7 800 000 EUR aan de 
begroting van de Academie heeft 
bijgedragen15;

J. overwegende dat de begroting van de 
Academie voor 2010 7 800 000 EUR 
bedroeg, wat 11,4% minder is dan de 
begroting voor 2009, die 8 800 000 EUR 
bedroeg, en dat de Europese Unie in 2010 
7 800 000 EUR aan de begroting van de 
Academie heeft bijgedragen15;

Or. en

Amendement 8
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. leest in het jaarverslag voor 
begrotingsjaar 2010 van de Academie dat 
99,56% van de vastleggingskredieten is 
vastgelegd en dat 46% van de 
betalingskredieten is besteed, maar dat de 
definitieve bestedingscijfers onder titel III
(Operationele uitgaven) pas eind 2011 
beschikbaar gingen zijn; onderstreept 
evenwel dat volgens de in juni 2011 
aangenomen definitieve jaarrekening van 
de Academie voor begrotingsjaar 2010 
59,12% van de betalingskredieten is 
besteed in 2010; verzoekt de Academie 
dan ook met aandrang de 
kwijtingsautoriteit het verschil te 
verklaren tussen de in deze twee officiële 
documenten vermelde percentages en de 
definitieve bestedingscijfers van titel III 
voor het begrotingsjaar 2010 mee te 
delen;

4. leest in het jaarverslag voor 
begrotingsjaar 2010 van de Academie dat 
99,56% van de vastleggingskredieten is 
vastgelegd en dat 46% van de 
betalingskredieten is besteed, maar dat de 
definitieve bestedingscijfers onder titel III
(Operationele uitgaven) pas eind 2011 
beschikbaar gingen zijn; stelt vast dat 
volgens de definitieve jaarrekening van de 
Academie voor begrotingsjaar 2010 
59,12% van de betalingskredieten is 
besteed in 2010;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. neemt kennis van de opmerking van de 
IAS dat de beschrijving van bepaalde 
elementen in het meerjarenactieplan niet 
duidelijk zijn en dat de verslaglegging over 
de voortgang niet altijd nauwkeurig genoeg 
is om zich een duidelijk beeld te kunnen 
vormen van de concrete acties die voor de 
individuele mijlpalen worden ondernomen;  
neemt er bovendien kennis van dat de IAS 
een overlapping van bepaalde mijlpalen 
heeft vastgesteld, waardoor de uiteindelijke 
voortgang van de desbetreffende acties 

19. neemt kennis van de opmerking van de 
IAS dat de beschrijving van bepaalde 
elementen in het meerjarenactieplan niet 
duidelijk zijn en dat de verslaglegging over 
de voortgang niet altijd nauwkeurig genoeg 
is om zich een duidelijk beeld te kunnen 
vormen van de concrete acties die voor de 
individuele mijlpalen worden ondernomen;  
neemt er bovendien kennis van dat de IAS 
een overlapping van bepaalde mijlpalen
heeft vastgesteld, waardoor de uiteindelijke 
voortgang van de desbetreffende acties 
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over het geheel genomen maar moeilijk 
kan worden beoordeeld; verzoekt de 
Academie dan ook de onduidelijke 
mijlpalen te vervangen door duidelijke, 
concrete en meetbare mijlpalen;

over het geheel genomen maar moeilijk 
kan worden beoordeeld; erkent de
verklaring van de Academie dat het 
meerjarenactieplan overeenkomstig de 
aanbevelingen van de IAS is bijgewerkt, 
alsook de verbeteringen die zijn 
opgenomen in het derde 
voortgangsverslag dat op 8 december 2010 
door de raad van bestuur is goedgekeurd; 
verzoekt de IAS te bevestigen dat in het 
bijgewerkte voortgangsverslag over het 
meerjarenactieplan van de Academie naar 
behoren gevolg wordt gegeven aan zijn 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 10
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ziet het nieuwe rechtskader voor de 
Academie, dat in 2012 door de Commissie 
zal worden voorgesteld en waarin de 
stemrechten van de Commissie in de 
werkprocedures van de raad van bestuur 
zullen zijn geïntegreerd, belangstellend 
tegemoet;

25. ziet het komende voorstel van de 
Commissie tot wijziging van de
rechtsgrondslag voor de Academie en de 
afloop van de onderhandelingen tussen 
het Parlement en de Raad belangstellend 
tegemoet;

Or. fr

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat de Academie en Europol Schrappen
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twee Gemeenschapsorganen zijn die op 
soortgelijke gebieden actief zijn en 
waarvan de activiteiten elkaar aanvullen; 
is van mening dat onnodige extra kosten 
kunnen worden vermeden door deze 
activiteiten samen te brengen in één 
gemeenschappelijk orgaan; herinnert 
eraan dat de begroting van de Unie stoelt 
op het beginsel van goed financieel 
beheer, wat betekent dat uitgaven 
relevant, doeltreffend en efficiënt moeten 
zijn en dat onnodige uitgaven op passende 
wijze moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 12
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat de Academie en Europol 
twee Gemeenschapsorganen zijn die op 
soortgelijke gebieden actief zijn en 
waarvan de activiteiten elkaar aanvullen; 
is van mening dat onnodige extra kosten 
kunnen worden vermeden door deze 
activiteiten samen te brengen in één 
gemeenschappelijk orgaan; herinnert 
eraan dat de begroting van de Unie stoelt 
op het beginsel van goed financieel 
beheer, wat betekent dat uitgaven 
relevant, doeltreffend en efficiënt moeten 
zijn en dat onnodige uitgaven op passende 
wijze moeten worden aangepakt;

Schrappen

Or. fr

Amendement 13
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. vraagt de Commissie, gezien de 
complementariteit tussen de Academie en 
Europol en de mogelijke synergieën, een 
volledige effectbeoordeling te maken van 
een mogelijke fusie van deze twee 
agentschappen, met vermelding van de 
kosten en voordelen tot maart 2013;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn aanbeveling om de 
Academie en Europol in de nabije 
toekomst samen te smelten; is ervan 
overtuigd dat deze fusie zal leiden tot een 
grotere rationaliteit en doelmatigheid van 
de uitgaven; is ervan overtuigd dat de 
kosten van het gescheiden houden van de 
Academie en Europol hoger zouden zijn 
dan de kosten van een fusie; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om Europol de 
opleidingstaken van de Academie te laten 
overnemen; betreurt dat de lidstaten dit 
voorstel hebben verworpen en om een 
herevaluatie hebben verzocht;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Véronique Mathieu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn aanbeveling om de 
Academie en Europol in de nabije 
toekomst samen te smelten; is ervan 
overtuigd dat deze fusie de rationaliteit en 
efficiëntie van de uitgaven zal bevorderen; 
is ervan overtuigd dat de kosten van een 
afzonderlijke Academie en een 
afzonderlijke Europese politiedienst hoger 
zijn dan de kosten van een fusie; is dan 
ook ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om Europol de opleidingsrol 
van de Academie te laten overnemen; 
betreurt dat de lidstaten dit voorstel 
hebben verworpen en verzoekt hen om de 
zaak te heroverwegen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 16
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ervan overtuigd dat het fuseren van 
de Academie met Europol voordelen zal 
bieden met betrekking tot de 
werkzaamheden die momenteel door de 
twee agentschappen worden verricht; is 
van mening dat een fusie niet alleen 
concrete oplossingen kan bieden voor de 
bovengenoemde structurele en chronische 
problemen van de Academie, maar er ook 
voor kan zorgen dat de Academie direct 
gebruik kan maken van de expertise van 
Europol op het gebied van internationale 
georganiseerde misdaad en terrorisme, 
met het oog op het uitvoeren van haar 
mandaat van het bieden van opleidingen 

Schrappen
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voor hoge politiefunctionarissen; is van 
mening dat dankzij een fusie Europol ook 
kan profiteren van het netwerk en de 
expertise op opleidingsgebied van de 
Academie, en voordeel zal hebben bij de 
fysieke aanwezigheid van een eenheid die 
zich uitsluitend bezig houdt met kwesties 
op het gebied van opleiding;

Or. en

Amendement 17
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ervan overtuigd dat het fuseren van 
de Academie met Europol voordelen zal 
bieden met betrekking tot de 
werkzaamheden die momenteel door de 
twee agentschappen worden verricht; is 
van mening dat een fusie niet alleen 
concrete oplossingen kan bieden voor de 
bovengenoemde structurele en chronische 
problemen van de Academie, maar er ook 
voor kan zorgen dat de Academie direct 
gebruik kan maken van de expertise van 
Europol op het gebied van internationale 
georganiseerde misdaad en terrorisme, 
met het oog op het uitvoeren van haar 
mandaat van het bieden van opleidingen 
voor hoge politiefunctionarissen; is van 
mening dat dankzij een fusie Europol ook 
kan profiteren van het netwerk en de 
expertise op opleidingsgebied van de 
Academie, en voordeel zal hebben bij de 
fysieke aanwezigheid van een eenheid die 
zich uitsluitend bezig houdt met kwesties 
op het gebied van opleiding;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 18
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt bovendien op dat in het 
eindverslag over de vijfjaarlijkse externe 
evaluatie van de Academie wordt 
geconcludeerd dat er goede gronden zijn 
voor een andere standplaats van de 
Academie;

Schrappen

Or. fr


