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NL In verscheidenheid verenigd NL

7.5.2020 A9-0062/1

Amendement 1
Lara Wolters
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0062/2020
Ryszard Czarnecki
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol)
2019/2082(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is niet overtuigd van de noodzaak 
van een agentschap dat zich uitsluitend 
bezighoudt met opleiding op het gebied 
van rechtshandhaving; vraagt de 
Commissie te overwegen het Agentschap 
samen te voegen met het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(Europol); onderstreept dat het 
Agentschap en Europol een zeer 
gelijkaardig werkingsgebied hebben en 
dat een fusie de financiering van beide 
agentschappen zou vereenvoudigen en het 
netwerk van Europese agentschappen zou 
verduidelijken ten aanzien van het grote 
publiek;

Schrappen

Or. en
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Amendement 2
Lara Wolters
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0062/2020
Ryszard Czarnecki
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol)
2019/2082(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren van de 
mogelijkheid om synergie-effecten tot 
stand te brengen met het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(Europol), en misschien ook wel van de 
mogelijkheid om het Agentschap en 
Europol samen te voegen; verzoekt de 
Commissie om beide scenario's te 
beoordelen, d.w.z. zowel de overplaatsing 
van het Agentschap naar het 
hoofdkantoor van Europol in Den Haag, 
als de overplaatsing van het hoofdkantoor 
van Europol naar het hoofdkantoor van 
het Agentschap in Boedapest; merkt op 
dat een fusie zou inhouden dat beide 
agentschappen zakelijke en 
ondersteunende diensten, het beheer van 
gemeenschappelijke gebouwen, ICT- en 
telecommunicatiesystemen en internet-
infrastructuur delen, waardoor enorm 
veel geld zou worden bespaard, wat 
vervolgens gebruikt zal worden voor de 
verdere financiering van beide 
agentschappen;

Schrappen

Or. en


