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Amendement 1
Petri Sarvamaa

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent/weigert de uitvoerend 
directeur van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2017;

1. weigert de uitvoerend directeur van 
het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Bureau voor het 
begrotingsjaar 2017;

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het belang van een 
verantwoordelijk optreden bij de uitvoering 
van de begroting van de Unie;

1. onderstreept het belang van een 
verantwoord en transparant optreden bij 
de uitvoering van de begroting van de 
Unie;

Or. ro

Amendement 3

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert eraan dat volgens het 
verslag van de Rekenkamer de gevallen 
van materiële en systematische niet-
conformiteit van betalingen met het 

3. herinnert eraan dat volgens het 
verslag van de Rekenkamer de gevallen 
van materiële en systematische niet-
conformiteit van betalingen met het 
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financieel reglement van EASO alsmede 
andere toepasselijke voorschriften en 
bepalingen, voornamelijk verband houden 
met openbare aanbestedings- en 
aanwervingsprocedures die ten grondslag 
liggen aan betalingen; betreurt bovendien 
dat uit het systematische karakter van de 
gevallen van niet-conformiteit blijkt dat het 
internebeheersingssysteem ontoereikend is; 
betreurt ten zeerste dat de gecombineerde 
fout van niet-conforme betalingen ten 
minste 7,7 miljoen EUR bedraagt, zijnde 
10,3 % van de totale in 2017 door het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (het “Bureau”) verrichte 
betalingen;

financieel reglement van EASO alsmede 
andere toepasselijke voorschriften en 
bepalingen, voornamelijk verband houden 
met openbare aanbestedings- en 
aanwervingsprocedures die ten grondslag 
liggen aan betalingen; betreurt bovendien 
dat uit het systematische karakter van de 
gevallen van niet-conformiteit blijkt dat het 
internebeheersingssysteem ontoereikend is; 
betreurt ten zeerste dat de gecombineerde 
fout van niet-conforme betalingen ten 
minste 7,7 miljoen EUR bedraagt, zijnde 
10,3 % van de totale in 2017 door het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (het “Bureau”) verrichte 
betalingen, in plaats van de door de 
Rekenkamer aanvaardbaar geachte 2%;

Or. en

Amendement 4
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met het feit dat de 
raad van bestuur van het Bureau op 6 juni 
2018 heeft besloten de uitvoerend directeur 
met onmiddellijke ingang uit zijn functie te 
ontheffen; benadrukt echter dat de 
begroting voor het begrotingsjaar 2017 is 
uitgevoerd onder toezicht van het vorige 
management van het Bureau; wijst erop dat 
dit verslag betrekking heeft op de 
kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 
2017; is verheugd over de aanstelling van 
een uitvoerend directeur ad interim op 
6 juni 2018 en de benoeming van een 
nieuwe uitvoerend directeur op 16 juni 
2019;

5. is ingenomen met het feit dat de 
raad van bestuur van het Bureau op 6 juni 
2018 heeft besloten de uitvoerend directeur 
met onmiddellijke ingang uit zijn functie te 
ontheffen; benadrukt echter dat de 
begroting voor het begrotingsjaar 2017 is 
uitgevoerd onder toezicht van het vorige 
management van het Bureau; wijst erop dat 
dit verslag betrekking heeft op de 
kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 
2017; is verheugd over de aanstelling van 
een uitvoerend directeur ad interim op 
6 juni 2018 en de benoeming van een 
nieuwe uitvoerend directeur op 16 juni 
2019; erkent dat de nieuwe uitvoerend 
directeur werk wil maken van ingrijpende 
hervormingen om te zorgen voor goed 
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bestuur; waardeert de positieve boodschap 
en intentie om in de toekomst nauw 
samen te werken, die de nieuwe 
uitvoerend directeur heeft uitgesproken in 
de openbare hoorzitting op 4 september 
2019;

Or. en

Amendement 5

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert aan het besluit van het 
Europees Parlement van 24 oktober 201817 
tot weigering kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Bureau voor 
het begrotingsjaar 2016; herinnert eraan dat 
het Europees Parlement op 26 maart 2019 
heeft besloten het besluit over de kwijting 
voor 2017 van het Bureau uit te stellen;

6. herinnert aan het met redenen 
omklede besluit van het Europees 
Parlement van 24 oktober 201817 tot 
weigering kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Bureau voor 
het begrotingsjaar 2016; herinnert eraan dat 
het Europees Parlement op 26 maart 2019 
heeft besloten het besluit over de kwijting 
voor 2017 van het Bureau uit te stellen;

_________________ _________________

Or. ro

Amendement 6
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 
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voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie te 
herstellen en het vertrouwen op te bouwen; 
staat achter het actieplan voor goed 
bestuur 2019 van het EASO; dringt er bij 
het Bureau op aan om de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitvoering van dat actieplan;

voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie te 
herstellen en het vertrouwen op te bouwen; 
staat achter het actieplan voor goed bestuur 
2019 van het EASO en waardeert de 
maatregelen die erin zijn opgenomen; 
dringt er bij het Bureau op aan om 
regelmatig verslag uit te brengen aan de 
kwijtingsautoriteit over de uitvoering van 
dat actieplan;

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 
voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie te 
herstellen en het vertrouwen op te bouwen; 
staat achter het actieplan voor goed 
bestuur 2019 van het EASO; dringt er bij 
het Bureau op aan om de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitvoering van dat actieplan;

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 
voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie te 
herstellen en het vertrouwen op te bouwen; 
staat achter het actieplan voor goed 
bestuur 2019 van het EASO; dringt er bij 
het Bureau op aan om regelmatig verslag 
uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit 
over de uitvoering van dat actieplan en dit 
verslag voor het publiek toegankelijk te 
maken;

Or. en
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Amendement 8

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 
voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie te 
herstellen en het vertrouwen op te bouwen; 
staat achter het actieplan voor goed 
bestuur 2019 van het EASO; dringt er bij 
het Bureau op aan om de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitvoering van dat actieplan;

7. is ingenomen met het 
vervolgverslag van het Bureau over de 
opmerkingen van het Europees Parlement 
voor het begrotingsjaar 2017, en met name 
met de corrigerende maatregelen die de 
raad van bestuur van het Bureau, de 
uitvoerend directeur ad interim en de 
nieuwe uitvoerend directeur hebben 
genomen om de bestuursstructuur van het 
Bureau te verbeteren, de transparantie en 
de efficiëntie te herstellen en het 
vertrouwen op te bouwen; staat achter het 
actieplan voor goed bestuur 2019 van het 
EASO; dringt er bij het Bureau op aan om 
de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitvoering van dat actieplan;

Or. ro

Amendement 9
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de vooruitgang die is 
geboekt bij de uitvoering van de interne 
controlesystemen, met inbegrip van de 
controles op de aanbestedings- en 
uitgavenverrichtingen; staat achter de 
opmerkingen van de Rekenkamer over de 
noodzaak van verdere corrigerende 
maatregelen;

8. erkent de inspanningen en 
waardeert de vooruitgang die is geboekt 
bij de uitvoering van de interne 
controlesystemen, met inbegrip van de 
controles op de aanbestedings- en 
uitgavenverrichtingen; staat achter het 
besluit om het extern inwinnen van 
juridisch advies af te bouwen en er snel 
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een einde te maken aan door een interne 
juridische dienst op te richten; staat 
achter de opmerkingen van de 
Rekenkamer over de noodzaak van verdere 
corrigerende maatregelen;

Or. en

Amendement 10
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent de door het Bureau 
uitgevoerde corrigerende maatregelen met 
betrekking tot aanbestedingsprocedures, 
met name de betalingen in het kader van 
onregelmatige aanbestedingsprocedures, en 
de afronding van nieuwe openbare 
procedures, die de Rekenkamer heeft 
gecontroleerd zonder er opmerkingen bij te 
plaatsen;

9. stelt met tevredenheid vast dat twee 
derde van de corrigerende maatregelen 
door het Bureau zijn uitgevoerd met 
betrekking tot aanbestedingsprocedures, 
met name met betrekking tot de betalingen 
in het kader van onregelmatige 
aanbestedingsprocedures, en de afronding 
van nieuwe openbare procedures, die de 
Rekenkamer heeft gecontroleerd zonder er 
opmerkingen bij te plaatsen;

Or. en

Amendement 11
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de uitvoering 
van het ambitieuze aanwervingsplan en 
het positieve effect ervan op het vervullen 
van vacatures voor leidinggevend en 
ander personeel; dringt er bij het Bureau 
op aan de aanwervingen snel af te 

Schrappen
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ronden;

Or. fr

Amendement 12
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de uitvoering van 
het ambitieuze aanwervingsplan en het 
positieve effect ervan op het vervullen van 
vacatures voor leidinggevend en ander 
personeel; dringt er bij het Bureau op aan 
de aanwervingen snel af te ronden;

10. is ingenomen met de uitvoering van 
het ambitieuze aanwervingsplan en het 
positieve effect ervan op het vervullen van 
vacatures voor leidinggevend en ander 
personeel; stelt met tevredenheid vast dat 
er nieuwe maatregelen zijn uitgevoerd die 
gericht zijn op voorkoming van 
intimidatie, verhoging van het welzijn van 
het personeel en terugdringing van het 
verloop; dringt er bij het Bureau op aan de 
aanwervingen snel af te ronden in 
volledige overeenstemming met de 
wettelijke procedures en te zorgen voor 
een regelmatige follow-up van de 
behaalde resultaten;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de uitvoering van 
het ambitieuze aanwervingsplan en het 
positieve effect ervan op het vervullen van 
vacatures voor leidinggevend en ander 
personeel; dringt er bij het Bureau op aan 

10. is ingenomen met de uitvoering van 
het ambitieuze aanwervingsplan en het 
positieve effect ervan op het vervullen van 
vacatures voor leidinggevend en ander 
personeel; dringt er bij het EASO op aan 
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de aanwervingen snel af te ronden; de aanwervingen snel af te ronden, waarbij 
de kwaliteit van de kandidaten, hun 
vaardigheden en ervaring als basiscriteria 
worden gehanteerd;

Or. ro

Amendement 14
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt met tevredenheid vast dat de 
meeste leden van de raad van bestuur hun 
financiële belangen en curricula vitae 
hebben gepubliceerd op de website van 
het Bureau; verzoekt de leden die dit nog 
niet hebben gedaan hun cv zo snel 
mogelijk te publiceren; is verheugd dat 
het nieuwe leiderschap erop gebrand is 
om de bewustwording te vergroten, en 
mogelijke situaties van 
belangenverstrengeling te voorkomen, in 
kaart te brengen en tegen te gaan; dringt 
er bij het Bureau op aan daartoe in het 
volgende actieplan voor goed bestuur een 
allesomvattende strategie uit te stippelen 
en ten uitvoer te leggen en de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de behaalde resultaten; 

Or. en

Amendement 15
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Vlad-Marius 
Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. stelt met tevredenheid vast dat de 
meeste leden van de raad van bestuur hun 
financiële belangen en curricula vitae 
hebben gepubliceerd op de website van 
het Bureau; is verheugd dat het nieuwe 
leiderschap erop gebrand is om de 
bewustwording te vergroten, en mogelijke 
situaties van belangenverstrengeling te 
voorkomen, in kaart te brengen en tegen 
te gaan; dringt er bij het Bureau op aan 
daartoe in het volgende actieplan voor 
goed bestuur een allesomvattende 
strategie uit te stippelen en ten uitvoer te 
leggen en de kwijtingsautoriteit verslag uit 
te brengen over de behaalde resultaten;

Or. en

Amendement 16
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. stelt met waardering vast 
dat het nieuwe leiderschap van het 
Bureau maatregelen heeft getroffen om 
klokkenluiders aan te moedigen en te 
beschermen; herinnert eraan dat een 
veilig klimaat voor klokkenluiders van 
groot belang is om onregelmatige en 
illegale praktijken te voorkomen, in kaart 
te brengen en tegen te gaan; verwacht een 
snelle goedkeuring van interne regels en 
richtsnoeren over klokkenluiden en 
'draaideuren' en dringt er bij het Bureau 
aan op aan verslag uit te brengen over de 
behaalde resultaten;

Or. en
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