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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de belangrijke rol die het 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs 
en drugsverslaving (“het Centrum”) speelt 
bij het verstrekken aan beleidsmakers en 
beroepsbeoefenaars van analyses en 
informatie met betrekking tot drugs en 
drugsverslaving en opkomende trends, 
teneinde het gebruik van en de handel in 
illegale drugs doeltreffend te bestrijden en 
bij te dragen tot een gezonder Europa door 
belangrijke drugsgerelateerde 
volksgezondheidsproblemen aan te pakken;

1. wijst op de belangrijke rol die het 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs 
en drugsverslaving (“het Centrum”) speelt 
bij het verstrekken aan beleidsmakers en 
beroepsbeoefenaars van analyses en 
informatie met betrekking tot drugs en 
drugsverslaving en opkomende trends, 
teneinde het gebruik van en de handel in 
illegale drugs doeltreffend te bestrijden en 
bij te dragen tot een gezonder Europa door 
belangrijke drugsgerelateerde 
volksgezondheidsproblemen aan te pakken; 
herinnert eraan dat drugshandel is 
aangemerkt als een belangrijke bron van 
winst en een rekruteringskanaal voor 
georganiseerde misdaad en terrorisme, en 
wijst er daarom op dat het Centrum ook 
een bijdrage levert aan een veiliger 
Europa;

Or. en

Amendement 2
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt het agentschap voort te 
gaan met het ontwikkelen van synergie-
effecten, en de samenwerking en de 
uitwisseling van goede praktijken met 
andere Europese agentschappen verder 
uit te bouwen, teneinde de efficiëntie 
(personeelsbeleid, gebouwenbeheer, 
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IT-diensten en veiligheid) te vergroten;

Or. en

Amendement 3
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. spreekt eveneens zijn tevredenheid 
uit over de samenwerking tussen OLAF 
en Europol; neemt kennis van de 
publicatie van hun derde gezamenlijk 
verslag over de EU-drugsmarkten en het 
ondersteunende digitale 
informatiepakket; neemt kennis van de 
twee nieuwe samenwerkingsverbanden op 
institutioneel niveau, met het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA) en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA), om de 
wetgeving inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 4
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling van de Rekenkamer 
dat diverse agentschappen een beroep 
doen op extern personeel voor 
adviesfuncties op het gebied van IT; vraagt 

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling door de 
Rekenkamer van een terugkerende 
tekortkoming bij diverse agentschappen 
met betrekking tot het gebruik van extern 
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dat de afhankelijkheid van externe 
aanwervingen op dit belangrijke gebied 
wordt aangepakt; neemt kennis van het feit 
dat bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie een zaak aanhangig is over het 
inzetten van uitzendkrachten door het 
EWDD, waarin verschillende vragen over 
de toepassing van Richtlijn 2008/104/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid bij EU-agentschappen aan de 
orde zijn.

personeel en uitzendkrachten; vraagt dat 
de afhankelijkheid van externe 
aanwervingen op dit belangrijke gebied 
wordt aangepakt en dat de toepasselijke 
arbeidswetgeving wordt nageleefd; is 
verheugd over het antwoord van het 
Centrum dat het zijn beleid inzake de inzet 
van uitzendkrachten nog eens onder de 
loep heeft genomen om het verder te 
rationaliseren en te laten aansluiten bij de 
operationele behoeften van het Centrum 
en het toepasselijke rechtskader; neemt 
kennis van het feit dat bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie een zaak 
aanhangig is1 bis, waarin verschillende 
vragen over de toepassing van Richtlijn 
2008/104/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 november 2008 
betreffende uitzendarbeid bij EU-
agentschappen aan de orde zijn;
_________________
1bis C-948/19 Manpower Lit.

Or. en

Amendement 5
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling van de Rekenkamer 
dat diverse agentschappen een beroep doen 
op extern personeel voor adviesfuncties op 
het gebied van IT; vraagt dat de 
afhankelijkheid van externe aanwervingen 
op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
neemt kennis van het feit dat bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie een zaak 
aanhangig is over het inzetten van 
uitzendkrachten door het EWDD, waarin 
verschillende vragen over de toepassing 
van Richtlijn 2008/104/EG van het 

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling van de Rekenkamer 
dat diverse agentschappen een beroep doen 
op extern personeel voor adviesfuncties op 
het gebied van IT; vraagt dat de 
afhankelijkheid van externe aanwervingen 
op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
neemt kennis van het feit dat bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie een zaak 
aanhangig is over het inzetten van 
uitzendkrachten door het EWDD, waarin 
verschillende vragen over de toepassing 
van Richtlijn 2008/104/EG van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid bij EU-agentschappen aan de 
orde zijn.

Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid bij EU-agentschappen aan de 
orde zijn; wijst in verband hiermee op de 
opmerking van de Rekenkamer dat het 
Centrum de arbeidsvoorwaarden van zijn 
uitzendkrachten moet analyseren en 
waarborgen dat deze in overeenstemming 
zijn met de Europese en nationale 
arbeidswetgeving;

Or. en

Amendement 6
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling van de Rekenkamer 
dat diverse agentschappen een beroep doen 
op extern personeel voor adviesfuncties op 
het gebied van IT; vraagt dat de 
afhankelijkheid van externe aanwervingen 
op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
neemt kennis van het feit dat bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie een zaak 
aanhangig is over het inzetten van 
uitzendkrachten door het EWDD, waarin 
verschillende vragen over de toepassing 
van Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid bij EU-agentschappen aan de 
orde zijn.

3. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 
uit over de vaststelling van de Rekenkamer 
dat diverse agentschappen een beroep doen 
op extern personeel voor adviesfuncties op 
het gebied van IT; vraagt dat de 
afhankelijkheid van externe aanwervingen 
op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
neemt kennis van het feit dat bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie een zaak 
aanhangig is over het inzetten van 
uitzendkrachten door het EWDD, waarin 
verschillende vragen over de toepassing 
van Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid bij EU-agentschappen aan de 
orde zijn; verzoekt het Centrum om zo veel 
mogelijk uitsluitend gebruik te maken van 
personeel met een vaste aanstelling;

Or. en

Amendement 7
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
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Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is het 
agentschap verder te digitaliseren, wat 
interne werking en management betreft, 
maar ook ter versnelling van de 
digitalisering van de procedures; 
benadrukt dat het agentschap op dit 
gebied proactief moet blijven, teneinde 
een digitale kloof tussen de 
agentschappen tegen elke prijs te 
voorkomen; wijst er evenwel op dat alle 
nodige veiligheidsmaatregelen moeten 
worden getroffen om risico’s te 
voorkomen voor de onlineveiligheid van 
de verwerkte informatie;

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met het feit dat 
gevolg is gegeven aan de opmerking van 
de Rekenkamer over de financiële 
bijdrage van Noorwegen aan het 
Centrum, die niet strookte met het 
beoogde bijdragemechanisme, en met het 
feit dat deze kwestie is afgesloten;

Or. en

Amendement 9
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de EU-instellingen 
zich strikt moeten houden aan het 
Financieel Reglement en aan strenge 
managementsnormen;

Or. en

Amendement 10
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de bijdrage die het 
Centrum door middel van zijn 
jaarverslagen levert aan de ontwikkeling 
van de EU-agenda en -actieplan inzake 
drugs 2021-20251 bis, en op de rol die het 
Centrum zal spelen bij de uitvoering 
ervan;
_________________
1bis COM(2020) 606 final.

Or. en

Amendement 11
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept het aanzienlijke effect 
van het personeelsverloop in de 
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agentschappen van de Unie; dringt aan 
op de tenuitvoerlegging van personeels- 
en sociaal beleid om dit te remediëren.

Or. en


