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Amendement 1
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(“het Agentschap”) een belangrijke 
bijdrage levert aan een veiliger Europa 
door het aanbieden van hoogwaardige 
diensten en door het helpen afstemmen 
van de technologische capaciteiten van de 
lidstaten op hun behoeften; herinnert 
eraan dat de capaciteit van het 
Agentschap om zowel de bestaande 
informatiesystemen te verbeteren als 
nieuwe te ontwikkelen is uitgebreid door 
zijn nieuwe mandaat, dat in 
december 2018 in werking is getreden;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(“het Agentschap”) hoogwaardige diensten 
aanbiedt en helpt om de technologische 
capaciteiten van de lidstaten op hun 
behoeften af te stemmen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(“het Agentschap”) een belangrijke 
bijdrage levert aan een veiliger Europa 
door het aanbieden van hoogwaardige 
diensten en door het helpen afstemmen van 
de technologische capaciteiten van de 
lidstaten op hun behoeften; herinnert eraan 
dat de capaciteit van het Agentschap om 

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(“het Agentschap”) een belangrijke 
bijdrage levert aan een veiliger Europa 
door het hoogste niveau van 
informatiebeveiliging en 
gegevensbescherming toe te passen op de 
informatie die aan het Agentschap wordt 
toevertrouwd, door het aanbieden van 
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zowel de bestaande informatiesystemen te 
verbeteren als nieuwe te ontwikkelen is 
uitgebreid door zijn nieuwe mandaat, dat 
in december 2018 in werking is getreden;

hoogwaardige diensten en door het helpen 
afstemmen van de technologische 
capaciteiten van de lidstaten op hun 
behoeften; herinnert eraan dat het nieuwe 
mandaat van het Agentschap, dat in 
december 2018 in werking is getreden, 
zijn capaciteit heeft uitgebreid om zowel 
de bestaande informatiesystemen te 
verbeteren als nieuwe te ontwikkelen, en 
het Agentschap heeft opgedragen de 
interoperabiliteit ervan te waarborgen;

Or. en

Amendement 3
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat 2019 het eerste 
jaar was na de inwerkingtreding van 
Verordening (EU) 2018/17261 bis; is 
ingenomen met de inspanningen van het 
Agentschap om zich aan te passen aan 
deze nieuwe regels, waardoor het 
mandaat van het Agentschap is 
uitgebreid;
1 bis Verordening (EU) 2018/1726 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
het operationeel beheer van grootschalige 
IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht (eu-LISA), tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 
(PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99).

Or. en
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Amendement 4
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat de begrotingsuitvoering 
van het Agentschap in 2019 zeer laag was, 
met bijna 55,2 % (159 miljoen EUR) aan 
overgedragen vastleggingskredieten en 
47,8 % (66 miljoen EUR) aan ongebruikte 
betalingskredieten; erkent dat dit te wijten 
was aan de late goedkeuring of 
inwerkingtreding van bepaalde 
wetgevingshandelingen; verzoekt het 
Agentschap en de Commissie de 
begrotingsplanning in de toekomst te 
verbeteren en de begrotingsplanning beter 
af te stemmen op de timing van de ermee 
verband houdende rechtshandelingen;

3. herhaalt dat de begrotingsuitvoering 
van het Agentschap in 2019 zeer laag was, 
met bijna 55,2 % (159 miljoen EUR) aan 
overgedragen vastleggingskredieten en 
32 % (43 miljoen EUR) aan 
betalingskredieten die naar de algemene 
begroting zijn teruggevloeid; erkent dat dit 
te wijten was aan de late goedkeuring of 
inwerkingtreding van bepaalde 
wetgevingshandelingen, waardoor een 
aanzienlijk verschil is ontstaan tussen het 
feitelijke tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging ervan en het tijdschema 
dat de Commissie in de respectieve 
financiële memoranda bij haar besluiten 
heeft vastgesteld; beveelt de Commissie 
daarom aan om het Agentschap al in de 
vroegste fase van de voorbereiding van 
relevante wetgevingsvoorstellen te 
betrekken en te raadplegen om de 
aannames die ten grondslag liggen aan de 
financiële planning te verbeteren en zo de 
begrotingsplanning beter af te stemmen op 
de timing van de ermee verband houdende 
rechtshandelingen, ook om te vermijden 
dat het Agentschap zich moet wenden tot 
particuliere contractanten en moet 
overgaan tot de uitbesteding van bepaalde 
taken, wat er op zijn beurt toe kan leiden 
dat het Agentschap voor gevoelige en 
kritieke activiteiten afhankelijk wordt van 
externe entiteiten;

(De betalingskredieten zijn bijna volledig 
naar de algemene begroting teruggevloeid 
via de globale overschrijving. Begin 2019 
had eu-LISA 204 miljoen EUR aan 
betalingskredieten op zijn begroting, 
waarvan 43 miljoen EUR naar de 
algemene begroting is teruggevloeid 
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(32 %). Tot slot beslist de Commissie over 
de financiële memoranda bij elk 
wetgevingsvoorstel. Een aanbeveling aan 
de Commissie om eu-LISA zo vroeg 
mogelijk bij de planning te betrekken om 
de afstemming van de begrotingsplanning 
te verbeteren, is dan ook gerechtvaardigd.)

Or. en

Amendement 5
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Sophia in  't Veld, Moritz Körner, 
Hilde Vautmans, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat de begrotingsuitvoering 
van het Agentschap in 2019 zeer laag was, 
met bijna 55,2 % (159 miljoen EUR) aan 
overgedragen vastleggingskredieten en 
47,8 % (66 miljoen EUR) aan ongebruikte 
betalingskredieten; erkent dat dit te wijten 
was aan de late goedkeuring of 
inwerkingtreding van bepaalde 
wetgevingshandelingen; verzoekt het 
Agentschap en de Commissie de 
begrotingsplanning in de toekomst te 
verbeteren en de begrotingsplanning beter 
af te stemmen op de timing van de ermee 
verband houdende rechtshandelingen;

3. herhaalt dat de begrotingsuitvoering 
van het Agentschap in 2019 zeer laag was, 
met bijna 55,2 % (159 miljoen EUR) aan 
overgedragen vastleggingskredieten en 
32 % (66 miljoen EUR) aan ongebruikte 
betalingskredieten; erkent dat dit te wijten 
was aan de late goedkeuring of 
inwerkingtreding van bepaalde 
wetgevingshandelingen; beveelt de 
Commissie en het Agentschap aan om in 
een zo vroeg mogelijke fase van de 
voorbereiding van nieuwe 
wetgevingsvoorstellen een dialoog aan te 
gaan om in de toekomst de 
begrotingsplanning en de afstemming 
ervan op de ermee verband houdende 
rechtshandelingen te verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van het feit dat uit de 
controle is gebleken dat een betaling van 
284 000 EUR voor “gebruiksklaar 
corrigerend onderhoud van het 
Schengeninformatiesysteem” (“corrective 
maintenance in working order of the 
Schengen Information System”) niet in 
overeenstemming was met de contractuele 
bepalingen; merkt op dat dit te wijten was 
aan onvermijdelijke operationele kwesties;

4. neemt kennis van het feit dat uit de 
controle is gebleken dat een betaling van 
284 000 EUR voor “gebruiksklaar 
corrigerend onderhoud van het 
Schengeninformatiesysteem” (“corrective 
maintenance in working order of the 
Schengen Information System”) niet in 
overeenstemming was met de contractuele 
bepalingen; merkt op dat dit te wijten was 
aan onvermijdelijke operationele kwesties; 
is ingenomen met de vooruitgang die is 
geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren; betreurt dat de 
Rekenkamer verdere tekortkomingen 
heeft vastgesteld in de kwaliteit, 
volledigheid en consistentie van de 
informatie met betrekking tot dat 
contract; neemt kennis van het antwoord 
van het Agentschap dat de onregelmatige 
betaling noodzakelijk was om te voldoen 
aan zijn wettelijke verplichting het 
Schengeninformatiesysteem 
onafgebroken in stand te houden, 
aangezien de procedure voor de opvolger 
van het kadercontract te laat werd 
opgestart;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van het feit dat uit de 
controle is gebleken dat een betaling van 
284 000 EUR voor “gebruiksklaar 
corrigerend onderhoud van het 
Schengeninformatiesysteem” (“corrective 
maintenance in working order of the 

4. betreurt het feit dat uit de controle 
is gebleken dat een betaling van 
284 000 EUR voor “gebruiksklaar 
corrigerend onderhoud van het 
Schengeninformatiesysteem” (“corrective 
maintenance in working order of the 
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Schengen Information System”) niet in 
overeenstemming was met de contractuele 
bepalingen; merkt op dat dit te wijten was 
aan onvermijdelijke operationele kwesties;

Schengen Information System”) niet in 
overeenstemming was met de contractuele 
bepalingen; betreurt verder dat uit de 
controle ook is gebleken dat de toetsing 
van sollicitaties aan de toelatingscriteria 
voor aanwervingsprocedures niet altijd 
streng genoeg was;

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met de nieuwe 
organisatiestructuur die het Agentschap 
heeft ingevoerd ter versterking van de 
capaciteiten die nodig zijn voor de 
operationele planning en de daaraan ten 
grondslag liggende aanbestedingen, met 
inbegrip van de verstrekking van 
juridische en technische inbreng, maar 
dringt aan op verdere inspanningen om te 
zorgen voor de naleving van 
aanbestedingsregels en voor een 
nauwkeurigere verslaglegging;

Or. en

Amendement 9
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de opmerking van de 
Rekenkamer dat het Agentschap de 
interne controles in verband met 
aanbestedingen moet versterken; verzoekt 
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het Agentschap deze aanbeveling te 
volgen en deze kwestie naar behoren aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 10
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat de toetsing van 
sollicitaties aan de toelatingscriteria voor 
aanwervingsprocedures niet altijd streng 
genoeg was, wat in één geval heeft geleid 
tot ongelijke behandeling van kandidaten; 
erkent dat het Agentschap zich ertoe heeft 
verbonden ervoor te zorgen dat alle 
kandidaten gelijk worden behandeld en 
dat het daartoe elektronische 
aanwervingsinstrumenten heeft ingevoerd 
om automatische controles uit te voeren 
en zo dezelfde fouten niet te herhalen;

Or. en

Amendement 11
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren.

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren; merkt echter op dat het 
Agentschap zijn vacatures nog steeds niet 
publiceert op de website van het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO); 
verzoekt het Agentschap daarom stappen 
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te ondernemen om ervoor te zorgen dat 
vacatures bekendgemaakt worden via de 
website van het EPSO; merkt op dat de 
bouw van het nieuwe gebouw in 
Straatsburg voltooid is.

Or. en

Amendement 12
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren.

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
opmerkingen van de Rekenkamer en de 
daaropvolgende aanbevelingen van het 
Parlement van voorgaande jaren, met 
name het feit dat het Agentschap nu ook 
zijn vacatures publiceert op de website 
van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO), naast 
publicatie op zijn eigen website en op 
sociale media.

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren.

5. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer van 
voorgaande jaren; verzoekt het 
Agentschap meer inspanningen te blijven 
leveren om corrigerende maatregelen ten 
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uitvoer te leggen met betrekking tot de 
lopende opmerkingen van de 
Rekenkamer;

Or. en

Amendement 14
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 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 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, 
IT-diensten en veiligheid) te vergroten.

Or. en

Amendement 15
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat alle 
agentschappen van de Unie zich strikt aan 
het Financieel Reglement en de hoge 
managementnormen moeten houden.

Or. en

Amendement 16
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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 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het belangrijk is het 
Agentschap verder te digitaliseren, niet 
alleen wat interne werking en 
management betreft, maar ook ter 
versnelling van de digitalisering van de 
procedures; benadrukt dat het 
Agentschap zich op dit gebied proactief 
moet blijven opstellen om een digitale 
kloof tussen de agentschappen hoe dan 
ook te vermijden; wijst er evenwel op dat 
alle nodige beveiligingsmaatregelen 
moeten worden getroffen om elk mogelijk 
risico voor de onlineveiligheid van de 
verwerkte informatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 17
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 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en
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