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Amendement   1 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. verleent de uitvoerend directeur van 

het Europees Milieuagentschap kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van 

het Agentschap voor het begrotingsjaar 

2015 / stelt zijn besluit om de uitvoerend 

directeur van het Europees 

Milieuagentschap kwijting te verlenen 

voor de uitvoering van de begroting van 

het Agentschap voor het begrotingsjaar 

2015 uit; 

1. verleent de uitvoerend directeur van 

het Europees Milieuagentschap kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van 

het Agentschap voor het begrotingsjaar 

2015; 

Or. es 

Amendement   2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. verleent de uitvoerend directeur 

van het Europees Milieuagentschap 

kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van het Agentschap voor het 

begrotingsjaar 2015 / stelt zijn besluit om 

de uitvoerend directeur van het Europees 

Milieuagentschap kwijting te verlenen voor 

de uitvoering van de begroting van het 

Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 

uit; 

1. stelt zijn besluit om de uitvoerend 

directeur van het Europees 

Milieuagentschap kwijting te verlenen voor 

de uitvoering van de begroting van het 

Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 

uit; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpbesluit 2 
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Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van het 

Europees Milieuagentschap voor het 

begrotingsjaar 2015 / stelt de afsluiting 

van de rekeningen van het Europees 

Milieuagentschap voor het 

begrotingsjaar 2015 uit; 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van het 

Europees Milieuagentschap voor het 

begrotingsjaar 2015; 

Or. es 

 

Amendement   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Ontwerpbesluit 2 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van het 

Europees Milieuagentschap voor het 

begrotingsjaar 2015 / stelt de afsluiting 

van de rekeningen van het Europees 

Milieuagentschap voor het 

begrotingsjaar 2015 uit; 

1. stelt de afsluiting van de rekeningen 

van het Europees Milieuagentschap voor 

het begrotingsjaar 2015 uit; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien speciaal verslag nr. 15/2012 

van de Rekenkamer getiteld "Omgang 

met belangenconflicten bij een selectie 

van agentschappen van de EU", 
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Or. en 

 

Amendement   6 

Inés Ayala Sender 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Speciaal verslag nr. 

12/2016 van de Europese Rekenkamer 

"De gebruikmaking van subsidies door 

agentschappen: niet altijd adequaat of 

aantoonbaar doeltreffend", 

Or. es 

Amendement   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat luchtvervuiling 

het grootste ecologische gezondheidsrisico 

in Europa is en elk jaar naar schatting 

450 000 vroegtijdige sterfgevallen als 

gevolg van luchtweg- en andere 

aandoeningen veroorzaakt; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat luchtvervuiling 

aanzienlijke economische en 
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milieueffecten heeft, variërend van 

toegenomen medische kosten en een 

verminderde productiviteit tot schade aan 

vegetatie en ecosystemen; overwegende 

dat de Unie momenteel meer dan 

2 miljard EUR uitgeeft om luchtvervuiling 

te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat het Parlement, in 

het kader van de kwijtingsprocedure, sterk 

de nadruk legt op het belang van het 

verder versterken van de democratische 

legitimiteit van de instellingen van de 

Unie door de transparantie en de 

verantwoordingsplicht te vergroten, het 

concept van resultaatgericht begroten ten 

uitvoer te leggen, en een goed 

personeelsbeheer te verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. stelt vast dat de overdrachten van 

2015 naar 2016 4 944 739 EUR bedroegen 

hetgeen vergelijkbaar is met het bedrag van 

het voorgaande jaar; merkt op dat van het 

2. stelt vast dat de overdrachten van 

2015 naar 2016 4 944 739 EUR bedroegen 

hetgeen vergelijkbaar is met het bedrag van 

het voorgaande jaar; merkt op dat van het 
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overgedragen bedrag in Titel III 

(beleidsuitgaven) 57 % betrekking heeft op 

de eindbetaling van de bijdrage voor 2015 

aan de Europese thematische centra, die na 

het vierde driemaandelijkse 

voortgangsverslag in 2016 moest worden 

betaald; wijst erop dat overdrachten vaak 

gedeeltelijk of geheel zijn gerechtvaardigd 

als gevolg van het meerjarige karakter van 

de operationele programma's van de 

agentschappen en niet noodzakelijkerwijs 

op zwakke punten wijzen in de planning en 

tenuitvoerlegging van de begroting, en 

evenmin hoe dan ook haaks staan op het 

begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, 

vooral niet als ze van tevoren zijn gepland 

door het Agentschap en zijn meegedeeld 

aan de Rekenkamer; 

overgedragen bedrag in Titel III 

(beleidsuitgaven) 57 % betrekking heeft op 

de eindbetaling van de bijdrage voor 2015 

aan de Europese thematische centra, die na 

het vierde driemaandelijkse 

voortgangsverslag in 2016 moest worden 

betaald; wijst erop dat overdrachten vaak 

gedeeltelijk of geheel zijn gerechtvaardigd 

als gevolg van het meerjarige karakter van 

de operationele programma's van de 

agentschappen en niet noodzakelijkerwijs 

op zwakke punten wijzen in de planning en 

tenuitvoerlegging van de begroting, en 

evenmin hoe dan ook haaks staan op het 

begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, 

vooral niet als ze van tevoren zijn gepland 

door het Agentschap en zijn meegedeeld 

aan de Rekenkamer; benadrukt echter dat 

het volume van de naar het volgende jaar 

over te hevelen gebonden middelen in de 

toekomst door de toepassing van alle ter 

beschikking staande maatregelen, zoals de 

implementatie van de goede praktijken 

van andere agentschappen, zo veel 

mogelijk moet worden gereduceerd; 

Or. de 

 

Amendement   11 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. stelt vast dat de overdrachten van 

2015 naar 2016 4 944 739 EUR bedroegen 

hetgeen vergelijkbaar is met het bedrag van 

het voorgaande jaar; merkt op dat van het 

overgedragen bedrag in Titel III 

(beleidsuitgaven) 57 % betrekking heeft op 

de eindbetaling van de bijdrage voor 2015 

aan de Europese thematische centra, die na 

het vierde driemaandelijkse 

voortgangsverslag in 2016 moest worden 

2. stelt vast dat de overdrachten van 

2015 naar 2016 4 944 739 EUR bedroegen 

hetgeen vergelijkbaar is met het bedrag van 

het voorgaande jaar; merkt op dat van het 

overgedragen bedrag in Titel III 

(beleidsuitgaven) 57 % betrekking heeft op 

de eindbetaling van de bijdrage voor 2015 

aan de Europese thematische centra, die na 

het vierde driemaandelijkse 

voortgangsverslag in 2016 moest worden 
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betaald; wijst erop dat overdrachten vaak 

gedeeltelijk of geheel zijn gerechtvaardigd 

als gevolg van het meerjarige karakter van 

de operationele programma's van de 

agentschappen en niet noodzakelijkerwijs 

op zwakke punten wijzen in de planning en 

tenuitvoerlegging van de begroting, en 

evenmin hoe dan ook haaks staan op het 

begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, 

vooral niet als ze van tevoren zijn gepland 

door het Agentschap en zijn meegedeeld 

aan de Rekenkamer; 

betaald; merkt op dat overdrachten vaak 

gedeeltelijk of geheel kunnen worden 

gerechtvaardigd als gevolg van het 

meerjarige karakter van de operationele 

programma's van de agentschappen en niet 

noodzakelijkerwijs op zwakke punten 

wijzen in de planning en tenuitvoerlegging 

van de begroting, en evenmin hoe dan ook 

haaks staan op het begrotingsbeginsel van 

jaarperiodiciteit, vooral niet als ze van 

tevoren zijn gepland door het Agentschap 

en zijn meegedeeld aan de Rekenkamer; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stelt vast dat het Agentschap het 

aantal personeelsleden met 5 % heeft 

verlaagd overeenkomstig de algemene 

beginselen van het Interinstitutioneel 

Akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline1; neemt ter kennis dat 

de Commissie het Agentschap heeft 

geclassificeerd als agentschap 

"op kruissnelheid", hetgeen inhoudt dat een 

bijkomende verlaging met 5 % wordt 

verwacht; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap de ontslagen heeft 

doorgevoerd zonder nadelige gevolgen 

voor zijn capaciteit om de voornaamste 

onderdelen van zijn meerjarige 

werkprogramma uit te voeren; stelt met 

bezorgdheid vast dat, ten gevolge van de 

bijkomende personeelsvermindering, de 

uitvoering van het mandaat en het 

jaarlijkse werkprogramma van het 

Agentschap steeds moeilijker blijken te 

zijn; doet een beroep op de Commissie en 

de begrotingsautoriteit om andere opties te 

3. stelt vast dat het Agentschap het 

aantal personeelsleden met 5 % heeft 

verlaagd overeenkomstig de algemene 

beginselen van het Interinstitutioneel 

Akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline1; neemt ter kennis dat 

de Commissie het Agentschap heeft 

geclassificeerd als agentschap 

"op kruissnelheid", hetgeen inhoudt dat een 

bijkomende verlaging met 5 % wordt 

verwacht; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap de ontslagen heeft 

doorgevoerd zonder nadelige gevolgen 

voor zijn capaciteit om de voornaamste 

onderdelen van zijn meerjarige 

werkprogramma uit te voeren; stelt vast 

dat, ten gevolge van de bijkomende 

personeelsvermindering, de uitvoering van 

het mandaat en het jaarlijkse 

werkprogramma van het Agentschap steeds 

moeilijker zou kunnen worden; nodigt de 

Commissie en de begrotingsautoriteit uit 

om de consequenties voor de capaciteit 
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overwegen ten einde de capaciteit van het 

Agentschap om zijn mandaat uit te voeren, 

niet te belemmeren; 

van het Agentschap om zijn mandaat uit te 

voeren zorgvuldig te analyseren wanneer 

er verdere verlagingen worden 

doorgevoerd; 

_________________ _________________ 

1 Interinstitutioneel Akkoord van 

2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

1 Interinstitutioneel Akkoord van 

2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stelt vast dat het Agentschap het 

aantal personeelsleden met 5 % heeft 

verlaagd overeenkomstig de algemene 

beginselen van het Interinstitutioneel 

Akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline1; neemt ter kennis dat 

de Commissie het Agentschap heeft 

geclassificeerd als agentschap 

"op kruissnelheid", hetgeen inhoudt dat een 

bijkomende verlaging met 5 % wordt 

verwacht; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap de ontslagen heeft 

doorgevoerd zonder nadelige gevolgen 

voor zijn capaciteit om de voornaamste 

onderdelen van zijn meerjarige 

werkprogramma uit te voeren; stelt met 

bezorgdheid vast dat, ten gevolge van de 

bijkomende personeelsvermindering, de 

uitvoering van het mandaat en het 

jaarlijkse werkprogramma van het 

Agentschap steeds moeilijker blijken te 

zijn; doet een beroep op de Commissie en 

3. stelt vast dat het Agentschap het 

aantal personeelsleden met 5 % heeft 

verlaagd overeenkomstig de algemene 

beginselen van het Interinstitutioneel 

Akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline1; neemt ter kennis dat 

de Commissie het Agentschap heeft 

geclassificeerd als agentschap 

"op kruissnelheid", hetgeen inhoudt dat een 

bijkomende verlaging met 5 % wordt 

verwacht; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap de ontslagen heeft 

doorgevoerd zonder nadelige gevolgen 

voor zijn capaciteit om de voornaamste 

onderdelen van zijn meerjarige 

werkprogramma uit te voeren; doet een 

beroep op de Commissie om te garanderen 

dat eventuele verdere 

bezuinigingsmaatregelen de capaciteit van 

het Agentschap om zijn mandaat uit te 

voeren niet belemmeren; 
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de begrotingsautoriteit om andere opties 

te overwegen ten einde de capaciteit van 

het Agentschap om zijn mandaat uit te 

voeren, niet te belemmeren; 

_________________ _________________ 

1 Interinstitutioneel Akkoord van 

2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

1 Interinstitutioneel Akkoord van 

2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   14 

Zigmantas Balčytis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. merkt op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures blijkt dat het 

Agentschap kaderovereenkomsten sloot 

met één enkele contractant in het kader 

van specifieke contracten tegen een vaste 

prijs; merkt op dat dit soort contracten de 

mededinging op basis van prijs 

neutraliseert en de afhankelijkheid van de 

contractant vergroot; 

Or. lt 

 

Amendement   15 

Zigmantas Balčytis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 



 

AM\1118265NL.docx 11/17 PE599.883v01-00 

 NL 

 3 ter. is van mening dat het Agentschap, 

indien mogelijk, overeenkomsten met 

meerdere leveranciers moet sluiten met 

een hernieuwde oproep tot mededinging 

of in het kader van rechtstreekse 

dienstencontracten; 

Or. lt 

Amendement   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; moedigt het 

Agentschap aan deze situatie te 

verhelpen; stelt vast dat de cv's en 

belangenverklaringen van zijn directieteam 

op de website zijn gepubliceerd; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 
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gepubliceerd; gepubliceerd; roept het Agentschap op alle 

nodige maatregelen te nemen om de 

publicatie van informatie evenals de 

transparantie in bredere zin te faciliteren 

en te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; roept het Agentschap op de 

cv's van de leden van zijn raad van 

bestuur te publiceren en het publiek 

toegang te verschaffen tot de nodige 

informatie over zijn directie; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 
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belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; verzoekt het Agentschap 

uiterlijk in juni 2017 een lijst te 

presenteren met eventuele 

belangenconflicten en aan te geven hoe 

deze zijn afgehandeld en opgelost; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

Agentschap hun cv's en 

belangenverklaringen niet openbaar hoeven 

te maken en dat derhalve slechts enkele op 

zijn website beschikbaar zijn; stelt vast dat 

de cv's en belangenverklaringen van zijn 

directieteam op de website zijn 

gepubliceerd; betreurt het dat de 

belangenverklaringen van de leden van de 

raad van bestuur niet openbaar worden 

gemaakt; wijst erop dat deze praktijk de 

transparantie niet ten goede komt; 

Or. de 

 

Amendement   21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. stelt met tevredenheid vast dat de 

raad van bestuur van het Agentschap in 

december 2016 zijn eigen interne 

richtsnoeren inzake klokkenluiders heeft 

vastgesteld; verzoekt het Agentschap om 

bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te 

brengen over de tenuitvoerlegging van de 

regels inzake klokkenluiders; 

7. stelt vast dat de raad van bestuur 

van het Agentschap in december 2016 zijn 

eigen interne richtsnoeren inzake 

klokkenluiders heeft vastgesteld; verzoekt 

het Agentschap om bij de 

kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 

over de tenuitvoerlegging van deze regels; 

beveelt het Agentschap aan deze regels te 

verspreiden onder zijn personeel, zodat 

alle werknemers ervan op de hoogte zijn; 

vraagt het Agentschap uiterlijk in juni 

2017 details te verschaffen over eventuele 

klokkenluiderszaken in 2015 en hoe deze 

zijn afgehandeld en opgelost; betreurt het 

dat het Agentschap geen beleid heeft voor 

"draaideur"-gevallen en dringt erop aan 

dat het dergelijke regels met spoed 

invoert; herhaalt dat alleen door 

integriteit en transparantie het 

vertrouwen van het publiek kan worden 

gewonnen; dringt er bij het Agentschap 

op aan om maatregelen vast te stellen die 

"draaideur"-constructies tegengaan door 

afschrikkende sancties in te voeren zoals 

de verlaging van pensioenen of een 

verbod om ten minste drie jaar in 

soortgelijke organen te werken; 

Or. en 

 

Amendement   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. stelt met bezorgdheid vast dat het 

Agentschap geen specifieke initiatieven 

heeft genomen om transparantie te 

betrachten en te vergroten met betrekking 

tot contacten met lobbyisten; 

8. stelt met bezorgdheid vast dat het 

Agentschap geen specifieke initiatieven 

heeft genomen om transparantie te 

betrachten en te vergroten met betrekking 

tot contacten met lobbyisten; dringt er bij 

het Agentschap op aan de 
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kwijtingsautoriteit op de hoogte te 

brengen van zijn bijeenkomsten met 

lobbyisten of beroepsorganisaties en deze 

informatie op te nemen in zijn jaarlijkse 

activiteitenverslagen; vraagt het 

Agentschap uiterlijk in juni 2017 de 

notulen van deze bijeenkomsten te 

presenteren, zelfs als deze in het kader 

van een vertrouwelijke procedure hebben 

plaatsgevonden; 

Or. en 

 

Amendement   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. maakt uit het verslag van de 

Rekenkamer op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures bleek dat het 

Agentschap met één enkele contractant 

kaderovereenkomsten sloot die voor 

diverse diensten werden gebruikt in het 

kader van specifieke contracten tegen een 

vaste prijs; stelt vast dat, als gevolg van het 

verzoek om een offerte tegen vaste prijs 

van één enkele contractant in het kader van 

deze overeenkomsten, de mededinging op 

basis van prijs werd geneutraliseerd en de 

afhankelijkheid van de contractant werd 

vergroot; 

13. maakt tot zijn ongenoegen uit het 

verslag van de Rekenkamer op dat uit de 

gecontroleerde aanbestedingsprocedures 

bleek dat het Agentschap met één enkele 

contractant kaderovereenkomsten sloot die 

voor diverse diensten werden gebruikt in 

het kader van specifieke contracten tegen 

een vaste prijs; stelt vast dat, als gevolg 

van het verzoek om een offerte tegen vaste 

prijs van één enkele contractant in het 

kader van deze overeenkomsten, de 

mededinging op basis van prijs werd 

geneutraliseerd en de afhankelijkheid van 

de contractant werd vergroot; roept het 

Agentschap op overeenkomsten te sluiten 

met meerdere aanbieders door het 

heropenen van de inschrijvingsprocedures 

of door middel van directe 

dienstenovereenkomsten; 

Or. en 

 

Amendement   24 
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Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. maakt uit het verslag van de 

Rekenkamer op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures bleek dat het 

Agentschap met één enkele contractant 

kaderovereenkomsten sloot die voor 

diverse diensten werden gebruikt in het 

kader van specifieke contracten tegen een 

vaste prijs; stelt vast dat, als gevolg van het 

verzoek om een offerte tegen vaste prijs 

van één enkele contractant in het kader van 

deze overeenkomsten, de mededinging op 

basis van prijs werd geneutraliseerd en de 

afhankelijkheid van de contractant werd 

vergroot; 

13. maakt uit het verslag van de 

Rekenkamer op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures bleek dat het 

Agentschap met één enkele contractant 

kaderovereenkomsten sloot die voor 

diverse diensten werden gebruikt in het 

kader van specifieke contracten tegen een 

vaste prijs; stelt bezorgd vast dat, als 

gevolg van het verzoek om een offerte 

tegen vaste prijs van één enkele contractant 

in het kader van deze overeenkomsten, de 

mededinging op basis van prijs werd 

geneutraliseerd en de afhankelijkheid van 

de contractant werd vergroot; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. maakt uit het verslag van de 

Rekenkamer op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures bleek dat het 

Agentschap met één enkele contractant 

kaderovereenkomsten sloot die voor 

diverse diensten werden gebruikt in het 

kader van specifieke contracten tegen een 

vaste prijs; stelt vast dat, als gevolg van het 

verzoek om een offerte tegen vaste prijs 

van één enkele contractant in het kader van 

deze overeenkomsten, de mededinging op 

basis van prijs werd geneutraliseerd en de 

afhankelijkheid van de contractant werd 

vergroot. 

13. maakt uit het verslag van de 

Rekenkamer op dat uit de gecontroleerde 

aanbestedingsprocedures bleek dat het 

Agentschap met één enkele contractant 

kaderovereenkomsten sloot die voor 

diverse diensten werden gebruikt in het 

kader van specifieke contracten tegen een 

vaste prijs; stelt vast dat, als gevolg van het 

verzoek om een offerte tegen vaste prijs 

van één enkele contractant in het kader van 

deze overeenkomsten, de mededinging op 

basis van prijs werd geneutraliseerd en de 

afhankelijkheid van de contractant werd 

vergroot; wijst erop dat mogelijke 
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belangenconflicten bij uitnodigingen tot 

inschrijving, opdrachten en 

overeenkomsten zo nauwkeurig mogelijk 

moeten worden gecontroleerd om 

zodoende de verplichtingen ten aanzien 

van de transparantie en verantwoording 

beter na te komen; 

Or. de 

Amendement   26 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. stelt vast dat het Agentschap streeft 

naar een beter genderevenwicht in het 

lagere management, maar constateert met 

bezorgdheid dat bij het hogere 

management sprake is van een aanzienlijk 

gebrek aan genderevenwicht; 

15. stelt vast dat het Agentschap streeft 

naar een beter genderevenwicht in het 

lagere management, maar constateert met 

bezorgdheid dat bij het hogere 

management sprake is van een aanzienlijk 

gebrek aan genderevenwicht; dringt er bij 

het Agentschap op aan dit gebrek aan 

evenwicht te corrigeren en de resultaten 

zo spoedig mogelijk kenbaar te maken 

aan het Parlement; 

Or. en 

 


