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Amendement 1
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Ontwerpbesluit1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
de veiligheid van de luchtvaart kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Agentschap voor het begrotingsjaar 
2018 / stelt zijn besluit om de uitvoerend 
directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 
uit;

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
de veiligheid van de luchtvaart kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Agentschap voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en

Amendement 2
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Ontwerpbesluit1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
de veiligheid van de luchtvaart kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Agentschap voor het begrotingsjaar 
2018 / stelt zijn besluit om de uitvoerend 
directeur van het Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 
uit;

1. verleent de uitvoerend directeur van 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
de veiligheid van de luchtvaart kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Agentschap voor het begrotingsjaar 
2018;

Or. en
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Amendement 3
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Ontwerpbesluit2
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt de afsluiting 
van de rekeningen van het Agentschap 
van de Europese Unie voor de veiligheid 
van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 
2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 4
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt met bezorgdheid vast dat het 
Agentschap de Boeing 737 MAX heeft 
gecertificeerd, een toestel dat bij 
verschillende ongevallen in opspraak is 
gekomen; benadrukt dat het Agentschap 
de Commissie, het Europees Parlement en 
de lidstaten tekst en uitleg moet geven;

Or. fr

Amendement 5
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort het Agentschap aan zijn 
digitaliseringsbeleid voort te zetten;

Or. en

Amendement 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat het Agentschap 
middelen deelt voor overlappende taken 
met andere agentschappen, met name de 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, de Europese Stichting 
voor opleiding en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten, op het gebied 
van enquêtes, e-learning, cloud- en 
LinkedIn-diensten en opleiding inzake 
milieubewustzijn;

4. stelt met voldoening vast dat het 
Agentschap middelen deelt voor 
overlappende taken met andere 
agentschappen, met name de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid, de 
Europese Stichting voor opleiding en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, op het gebied van enquêtes, e-
learning, cloud- en LinkedIn-diensten en 
opleiding inzake milieubewustzijn; spoort 
het Agentschap ten zeerste aan om actief 
te blijven zoeken naar verdere en bredere 
samenwerking met alle agentschappen 
van de Unie;

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt met bezorgdheid vast dat voor 
2018 een wanverhouding tussen mannen 
en vrouwen is gerapporteerd met 
betrekking tot de hogere managers (4 
mannen en 1 vrouw) en de leden van de 
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raad van bestuur (26 mannen en 3 
vrouwen);

Or. en

Amendement 8
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt vast dat het Agentschap zich 
heeft aangesloten bij het initiatief van de 
Commissie "Vrouwen in het vervoer”, dat 
tot doel heeft de arbeidsmogelijkheden 
van vrouwen op alle niveaus te vergroten; 
is ingenomen met het feit dat het 
Agentschap een taskforce 
genderevenwicht heeft opgericht om 
aanbevelingen te doen om de huidige 
grote wanverhouding ongedaan te maken;

Or. en

Amendement 9
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. spoort het Agentschap ertoe aan te 
werken aan een langetermijnkader voor 
het personeelsbeleid dat gericht is op het 
evenwicht tussen werk en privé, 
levenslange begeleiding en 
loopbaanontwikkeling, genderevenwicht, 
telewerk, non-discriminatie, geografisch 
evenwicht en de aanwerving en integratie 
van mensen met een handicap;

Or. en
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Amendement 10
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verneemt uit het verslag van de 
Rekenkamer dat het Agentschap voor de 
aanbesteding van gegevensanalysediensten 
met een waarde tot 5 000 000 EUR besloot 
om gebruik te maken van een na een in het 
Publicatieblad van de Unie 
bekendgemaakte openbare procedure 
gesloten kaderovereenkomst met één 
enkele marktdeelnemer; stelt echter vast 
dat de in de kaderovereenkomst 
opgenomen voorwaarden niet specifiek 
genoeg waren om eerlijke mededinging 
mogelijk te maken, omdat de vereisten nog 
niet bekend waren toen de 
aanbestedingsprocedure liep; wijst erop dat 
volgens het Financieel Reglement de 
aanbestedende dienst onder dergelijke 
omstandigheden de kaderovereenkomst aan 
meerdere marktdeelnemers moet gunnen 
en er voor specifieke aankopen een 
mededingingsprocedure moet worden 
gevolgd waaraan de geselecteerde 
contractanten kunnen deelnemen; neemt 
kennis van het antwoord van het 
Agentschap dat het heeft gekozen voor één 
enkele kaderovereenkomst en niet voor een 
meervoudige kaderovereenkomst omdat 
zulks zou hebben geleid tot een wisseling 
van contractant tijdens de looptijd ervan, 
wat ernstige gevolgen zou hebben gehad 
voor de coherentie en de tijdige voltooiing; 
verzoekt het Agentschap 
kaderovereenkomsten op te stellen die 
eerlijke mededinging mogelijk maken en 
de kostenefficiëntie waarborgen;

8. verneemt met bezorgdheid uit het 
verslag van de Rekenkamer dat het 
Agentschap voor de aanbesteding van 
gegevensanalysediensten met een waarde 
tot 5 000 000 EUR besloot om gebruik te 
maken van een na een in het Publicatieblad 
van de Unie bekendgemaakte openbare 
procedure gesloten kaderovereenkomst met 
één enkele marktdeelnemer; stelt echter 
vast dat de in de kaderovereenkomst 
opgenomen voorwaarden niet specifiek 
genoeg waren om eerlijke mededinging 
mogelijk te maken, omdat de vereisten nog 
niet bekend waren toen de 
aanbestedingsprocedure liep; wijst erop dat 
volgens het Financieel Reglement de 
aanbestedende dienst onder dergelijke 
omstandigheden de kaderovereenkomst aan 
meerdere marktdeelnemers moet gunnen 
en er voor specifieke aankopen een 
mededingingsprocedure moet worden 
gevolgd waaraan de geselecteerde 
contractanten kunnen deelnemen; neemt 
kennis van het antwoord van het 
Agentschap dat het heeft gekozen voor één 
enkele kaderovereenkomst en niet voor een 
meervoudige kaderovereenkomst omdat 
zulks zou hebben geleid tot een wisseling 
van contractant tijdens de looptijd ervan, 
wat ernstige gevolgen zou hebben gehad 
voor de coherentie en de tijdige voltooiing; 
verzoekt het Agentschap 
kaderovereenkomsten op te stellen die 
eerlijke mededinging mogelijk maken en 
de kostenefficiëntie waarborgen;

Or. en
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Amendement 11
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt, in het licht van het 
commentaar en de opmerkingen van de 
kwijtingsautoriteit betreffende het gebruik 
van bepaalde instrumenten die de 
Commissie heeft ingezet voor de invoering 
van één oplossing voor de elektronische 
uitwisseling van informatie met derden die 
deelnemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures (e-aanbesteding), 
ter kennis dat het Agentschap sinds januari 
2018 aan alle leveranciers de mogelijkheid 
biedt om elektronisch facturen in te dienen; 
stelt bovendien vast dat eind 2018 meer 
dan 80 % van de facturen elektronisch was 
ontvangen; merkt evenwel op dat de 
verwerking van elektronisch ontvangen 
facturen en het invoeren van de 
factuurgegevens handmatig gebeurt omdat 
dit de meest redelijke oplossing wordt 
geacht;

10. neemt, in het licht van het 
commentaar en de opmerkingen van de 
kwijtingsautoriteit betreffende het gebruik 
van bepaalde instrumenten die de 
Commissie heeft ingezet voor de invoering 
van één oplossing voor de elektronische 
uitwisseling van informatie met derden die 
deelnemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures (e-aanbesteding), 
ter kennis dat het Agentschap sinds januari 
2018 aan alle leveranciers de mogelijkheid 
biedt om elektronisch facturen in te dienen; 
is bovendien verheugd dat eind 2018 meer 
dan 80 % van de facturen elektronisch was 
ontvangen; merkt evenwel op dat de 
verwerking van elektronisch ontvangen 
facturen en het invoeren van de 
factuurgegevens handmatig gebeurt omdat 
dit de meest redelijke oplossing wordt 
geacht;

Or. en

Amendement 12
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt het Agentschap zich op de 
verspreiding van de resultaten van zijn 
onderzoek onder het grote publiek te 
richten en het publiek via sociale en 
andere media te benaderen;

Or. en


