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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer de wettigheid en 
regelmatigheid van de jaarrekeningen van 
alle JBZ-agentschappen en van de 
onderliggende ontvangsten van deze 
rekeningen voor het jaar dat op 
31 december 2019 afliep heeft bevestigd;

1. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
controle van de jaarrekeningen van de 
agentschappen voor het jaar dat op 
31 december 2019 afliep en de 
onderliggende ontvangsten en betalingen 
de positieve resultaten van voorgaande 
jaren over de hele linie hebben bevestigd, 
alsmede met het feit dat de Rekenkamer de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
jaarrekeningen van alle JBZ-agentschappen 
en van de onderliggende ontvangsten van 
deze rekeningen voor het jaar dat op 
31 december 2019 afliep heeft bevestigd;

Or. en

Amendement 2
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spreekt haar algemene 
tevredenheid uit over het werk van de acht 
gedecentraliseerde agentschappen (Cepol, 
EASO, EWDD, eu-LISA, Eurojust, 
Europol, FRA en FRONTEX) die onder 
haar bevoegdheid vallen, en van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS), aangezien 
deze instanties operationele, analytische 
of bestuurstaken uitvoeren en op die 
manier de instellingen van de Unie en de 
lidstaten ondersteunen bij de uitvoering 
van beleid op het gebied van justitie en 
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binnenlandse zaken (JBZ), en over de 
wijze waarop hun begrotingen worden 
uitgevoerd; herhaalt dat er voldoende 
financiële steun moet worden 
uitgetrokken opdat de JBZ-agentschappen 
de hun toegewezen taken op volledig 
transparante wijze kunnen uitvoeren en 
hun mandaat met volledige inachtneming 
van de grondrechten kunnen vervullen;

Or. en

Amendement 3
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de belangrijke rol 
die de JBZ-agentschappen spelen bij het 
ondersteunen en adviseren van de 
lidstaten op het gebied van veiligheid, 
justitie en grondrechten; herhaalt dat er 
voldoende financiële steun ter 
beschikking moet worden gesteld opdat de 
JBZ-agentschappen hun mandaat op 
volledig transparante wijze en met 
volledige inachtneming van de 
grondrechten kunnen vervullen;

Or. en

Amendement 4
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
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regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
EASO te verbeteren;

regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
EASO te verbeteren en een grote 
toewijding aan de dag legt voor de 
prioritaire aanpak van de 
organisatorische tekortkomingen binnen 
het EASO; is ingenomen met de 
verbeteringen die door het nieuwe 
management zijn doorgevoerd en die ook 
door de Rekenkamer zijn onderkend; 
verzoekt het EASO met klem zich aan 
deze toezegging te houden en regelmatig 
verslag uit te brengen aan de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken;

Or. en

Amendement 5
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
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betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend 
directeur maatregelen treft om het bestuur 
van het EASO te verbeteren;

betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; is 
ingenomen met het feit dat de in juni 2019 
benoemde uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
EASO te verbeteren en corrigerende 
maatregelen te nemen, zoals ook door de 
Rekenkamer is benadrukt;

Or. en

Amendement 6
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld 
dat de wettigheid en regelmatigheid van 
de betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; betreurt dat er 
opnieuw onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; merkt 
op dat het EASO in 2019 corrigerende 
maatregelen heeft genomen om de 
onregelmatigheden aan te pakken; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
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EASO te verbeteren; EASO te verbeteren;

Or. en

Amendement 7
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

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
EASO te verbeteren;

2. benadrukt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen wettig en 
regelmatig waren voor alle agentschappen 
behalve voor het EASO, waarvoor een 
oordeel met beperking werd afgegeven 
vanwege onregelmatigheden met 
betrekking tot openbare 
aanbestedingsprocedures en daaraan 
gerelateerde betalingen; is teleurgesteld dat 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen in 2019 slechts langzaam 
verbeterde; betreurt dat er opnieuw 
onregelmatige betalingen hebben 
plaatsgevonden, die een waarde 
vertegenwoordigden van 14,6 % van alle 
betalingen door het EASO in 2019; neemt 
nota van het feit dat de uitvoerend directeur 
maatregelen treft om het bestuur van het 
EASO te verbeteren;

Or. en

Amendement 8
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)



PE663.240v02-00 8/17 AM\1222690NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de inherente moeilijkheid 
waarmee de agentschappen kampen 
wanneer zij hun enkelvoudig 
programmeringsdocument moeten 
indienen, terwijl over de desbetreffende 
rechtsinstrumenten nog wordt 
onderhandeld door de medewetgevers, wat 
leidt tot een situatie waarin 
begrotingslijnen beschikbaar worden 
gesteld voordat de bijbehorende 
rechtsinstrumenten worden vastgesteld; 
verzoekt de Commissie haar 
communicatie met de agentschappen te 
verbeteren om de verwachte tijdschema’s 
voor de goedkeuring van wetgeving en de 
bijbehorende begrotingslijnen beter te 
stroomlijnen; neemt kennis van de 
aanbeveling van de Rekenkamer om 
agentschappen op flexibelere wijze 
middelen toe te wijzen, en benadrukt 
daarbij het belang van behoorlijke 
verslaglegging, transparantie en controle;

Or. en

Amendement 9
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is verheugd over de nauwe 
onderlinge samenwerking van de JBZ-
agentschappen op het vlak van migratie, 
vooral in de hotspots; is zeer te spreken 
over de regelmatige bijeenkomsten van 
Cepol, EASO, FRONTEX, EWDD, eu-
LISA, Eurojust, Europol, FRA, DG 
HOME en DG JUST van de Commissie in 
het kader van het netwerk van JBZ-
agentschappen, die mede worden 
ondersteund door de EU-beleidscyclus/het 
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EMPACT-kader; wijst op de opmerking 
van de Rekenkamer dat JBZ-
agentschappen, met name Europol, 
Eurojust en FRONTEX, volledig 
geïntegreerd zijn in de externe dimensie 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht en tot de internationaal meest 
actieve agentschappen behoren;

Or. en

Amendement 10
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de ernstige en 
herhaalde beschuldigingen van de 
betrokkenheid van FRONTEX bij 
uitzettingen en schendingen van de 
mensenrechten;

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; wijst op de 
opmerking van de Rekenkamer dat het 
Agentschap stappen heeft ondernomen 
om de verificaties vooraf te verbeteren en 
in 2019, aansluitend bij de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, opnieuw 
verificaties achteraf van vergoedingen 
heeft ingevoerd; spreekt zijn bezorgdheid 
uit over de ernstige beschuldigingen van de 
betrokkenheid van FRONTEX bij 
uitzettingen van migranten en 
beschuldigingen van schendingen van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 11
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Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de ernstige en 
herhaalde beschuldigingen van de 
betrokkenheid van FRONTEX bij 
uitzettingen en schendingen van de 
mensenrechten;

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de ernstige en 
herhaalde beschuldigingen van de 
betrokkenheid van FRONTEX bij 
uitzettingen en schendingen van de 
mensenrechten en over het gebrek aan 
voldoende personeel en middelen voor de 
grondrechtenfunctionaris en de 
toezichthouders voor de grondrechten om 
te voldoen aan hun plicht om toe te zien 
op de naleving van de grondrechten door 
het Agentschap;

Or. en

Amendement 12
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; spreekt zijn 

3. wijst erop dat de Rekenkamer geen 
“toelichtende paragrafen” heeft gewijd aan 
de JBZ-agentschappen, met uitzondering 
van FRONTEX, in verband waarmee de 
Rekenkamer heeft gewezen op het 
foutenniveau van uitgaven voor technische 
apparatuur in het kader van 
subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen; spreekt zijn 
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bezorgdheid uit over de ernstige en 
herhaalde beschuldigingen van de 
betrokkenheid van FRONTEX bij 
uitzettingen en schendingen van de 
mensenrechten;

bezorgdheid uit over de betrokkenheid van 
FRONTEX bij uitzettingen en schendingen 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat openbare 
aanbestedingen het meest foutengevoelige 
terrein blijven met betrekking tot alle 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie; verzoekt daarom de betrokken JBZ-
agentschappen, d.w.z. Europol en Cepol, 
hun openbare aanbestedingsprocedures te 
verbeteren met het oog op de naleving van 
de toepasselijke regels en op die manier de 
uit economisch oogpunt voordeligste 
aankopen te doen, met inachtneming van 
de beginselen van transparantie, 
evenredigheid, gelijke behandeling en non-
discriminatie; verzoekt daarnaast eu-LISA 
om de aanwervingsprocedure te verbeteren.

4. wijst erop dat openbare 
aanbestedingen het meest foutengevoelige 
terrein blijven met betrekking tot alle 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie; verzoekt daarom de betrokken JBZ-
agentschappen, d.w.z. Europol en Cepol, 
hun openbare aanbestedingsprocedures te 
verbeteren met het oog op het garanderen 
van de volledige naleving van de 
toepasselijke regels en op die manier het 
juiste evenwicht te vinden tussen de drie 
pijlers van duurzame ontwikkeling 
(economisch, sociaal en ecologisch), met 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie, evenredigheid, gelijke 
behandeling en non-discriminatie; verzoekt 
daarnaast eu-LISA om de 
aanwervingsprocedure te verbeteren; 
herinnert eraan dat overheidsopdrachten 
een mijlpaal vormen voor de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
bijbehorende 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 14
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 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat openbare 
aanbestedingen het meest foutengevoelige 
terrein blijven met betrekking tot alle 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie; verzoekt daarom de betrokken JBZ-
agentschappen, d.w.z. Europol en Cepol, 
hun openbare aanbestedingsprocedures te 
verbeteren met het oog op de naleving van 
de toepasselijke regels en op die manier de 
uit economisch oogpunt voordeligste 
aankopen te doen, met inachtneming van 
de beginselen van transparantie, 
evenredigheid, gelijke behandeling en non-
discriminatie; verzoekt daarnaast eu-LISA 
om de aanwervingsprocedure te verbeteren.

4. onderstreept dat openbare 
aanbestedingen het meest foutengevoelige 
terrein blijven met betrekking tot alle 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie; verzoekt daarom de betrokken JBZ-
agentschappen, d.w.z. Europol en Cepol, 
hun openbare aanbestedingsprocedures te 
verbeteren met het oog op de naleving van 
de toepasselijke regels en op die manier de 
uit economisch oogpunt voordeligste 
aankopen te doen, met inachtneming van 
de beginselen van transparantie, 
evenredigheid, gelijke behandeling en non-
discriminatie; verzoekt daarnaast eu-LISA 
om de aanwervingsprocedure te verbeteren.

Or. en

Amendement 15
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat openbare 
aanbestedingen het meest foutengevoelige 
terrein blijven met betrekking tot alle 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie; verzoekt daarom de betrokken JBZ-
agentschappen, d.w.z. Europol en Cepol, 
hun openbare aanbestedingsprocedures te 
verbeteren met het oog op de naleving van 
de toepasselijke regels en op die manier de 
uit economisch oogpunt voordeligste 
aankopen te doen, met inachtneming van 
de beginselen van transparantie, 

4. (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)  
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evenredigheid, gelijke behandeling en non-
discriminatie; verzoekt daarnaast eu-LISA 
om de aanwervingsprocedure te verbeteren.

Or. en

Amendement 16
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 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de agentschappen 
verder gedigitaliseerd moeten worden wat 
interne werking en management betreft, 
maar ook om de digitalisering van de 
procedures te versnellen; benadrukt dat 
de agentschappen op dit gebied proactief 
moeten blijven, teneinde een digitale kloof 
tussen de agentschappen tegen elke prijs 
te voorkomen; wijst er evenwel op dat alle 
nodige veiligheidsmaatregelen moeten 
worden genomen om risico’s voor de 
onlineveiligheid van de verwerkte 
informatie te voorkomen.

Or. en

Amendement 17
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Axel Voss, 
Tomas Tobé, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de Rekenkamer de 
rekeningen van het Europees Openbaar 
Ministerie (“EOM”) over 2019 niet heeft 
gecontroleerd, aangezien het EU-orgaan 
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toen nog niet financieel autonoom was; 
verwacht van de Rekenkamer dat zij een 
controle van de rekeningen van het EOM 
voor het boekjaar 2020 presenteert.

Or. en

Amendement 18
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de agentschappen 
van de Unie steeds belangrijker worden in 
de Unie, maar dat hun rol bij 
doeltreffende dienstbaarheid aan de 
burgers van de Unie zorgvuldiger moet 
worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 19
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij alle JBZ-
agentschappen op aan maatregelen te 
nemen zodat de transparantieregels van 
de Unie en de grondrechten en 
gegevensbeschermingsnormen volledig 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 20
Caterina Chinnici
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van passend 
genderevenwicht in de bestuursorganen 
van alle agentschappen;

Or. en

Amendement 21
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
agentschappen in de meeste gevallen 
corrigerende maatregelen hebben 
genomen om de opmerkingen uit de 
controles van voorgaande jaren ter harte 
te nemen, en roept de JBZ-agentschappen 
op hun inspanningen voort te zetten om 
gevolg te geven aan de opmerkingen van 
de Rekenkamer;

Or. en

Amendement 22
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt alle JBZ-agentschappen 
toe te zien op een evenwichtige 
genderverdeling op alle niveaus van het 
personeelsbestand en verslag uit te 
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brengen aan de kwijtingsautoriteit over de 
ingevoerde maatregelen en de geboekte 
vooruitgang; verzoekt de Rekenkamer 
hierover in haar toekomstige verslagen 
systematisch informatie te verschaffen;

Or. en

Amendement 23
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 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de agentschappen door 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, IT-
diensten en veiligheid) te vergroten.

Or. en

Amendement 24
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. roept alle JBZ-
agentschappen op de diversiteit in hun 
aanwervingsbeleid te bevorderen en te 
waarborgen; dringt er bij alle JBZ-
agentschappen op aan intern beleid en 
interne praktijken te ontwikkelen om 
inclusiviteit en diversiteit te waarborgen 
en elke vorm van discriminatie te 
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voorkomen; verzoekt de Rekenkamer 
hierover in haar toekomstige verslagen 
systematisch informatie te verschaffen;

Or. en

Amendement 25
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. dringt er bij alle JBZ-
agentschappen op aan een duidelijk beleid 
tegen intimidatie in te voeren, teneinde 
dergelijk gedrag binnen de organisatie te 
voorkomen en sterk te veroordelen;

Or. en

Amendement 26
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. roept alle JBZ-
agentschappen op rekening te houden met 
duurzaamheid in hun algemene 
bedrijfsprocessen om hun milieuprestaties 
te verbeteren, en aan de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitgevoerde maatregelen en de 
geboekte vooruitgang;

Or. en


