
AM\1222705NL.docx PE663.242v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2020/2172(DEC)

19.1.2021

AMENDEMENTEN
1 - 31
Ontwerpadvies
Caterina Chinnici
(PE661.921v01-00)

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol)
(2020/2172(DEC))



PE663.242v02-00 2/19 AM\1222705NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1222705NL.docx 3/19 PE663.242v02-00

NL

Amendement 1
Peter Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme, en begrijpt dat 
hiervoor voldoende financiële middelen 
nodig zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten en het 
verstrekken van een operationele analyse; 
benadrukt tevens de uitbreiding van zijn 
taken en zijn steeds grotere rol bij de 
preventie en bestrijding van zware en 
georganiseerde criminaliteit, alsmede 
terrorisme;

Or. en



PE663.242v02-00 4/19 AM\1222705NL.docx

NL

Amendement 3
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme en georganiseerde 
misdaad;

Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en 
zijn steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten en het 
voorkomen en bestrijden van zware 
criminaliteit die betrekking heeft op twee 
of meer lidstaten;

Or. en
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Amendement 5
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 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme in heel Europa;

Or. en

Amendement 6
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; benadrukt 
tevens de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

1. benadrukt dat het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(“Europol”) een belangrijke rol speelt bij 
het ondersteunen van de strafrechtelijke 
onderzoeken van de lidstaten; wijst tevens 
op de uitbreiding van zijn taken en zijn 
steeds grotere rol bij de preventie en 
bestrijding van zware criminaliteit, 
waaronder terrorisme;

Or. en

Amendement 7
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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 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 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; is 
ingenomen met de samenwerking binnen 
het netwerk van JBZ-agentschappen 
onder het voorzitterschap van Europol in 
2019 om een strategiedocument op te 
stellen over de toekomst van de 
veiligheidsarchitectuur van de EU en de 
rol van JBZ-agentschappen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Europol voor het 
begrotingsjaar 2019 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van Europol op 
31 december 2019 correct is weergegeven; 
is tevreden met het feit dat de Rekenkamer 
van oordeel is dat de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen betreffende 
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het per 31 december 2019 afgesloten 
begrotingsjaar op alle materiële punten 
wettig en regelmatig zijn;

Or. en

Amendement 9
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Europol voor het 
begrotingsjaar 2019 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van Europol op 
31 december 2019 correct is weergegeven; 
wijst erop dat de begroting en het aantal 
personeelsleden van Europol 
respectievelijk van 156 tot 169 miljoen 
EUR (+ 8,3 %) en van 826 tot 837 miljoen 
EUR (+ 1,3 %) zijn gestegen;

Or. en

Amendement 10
Peter Kofod, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat aan een aantal 
projecten een lagere prioriteit moest 
worden toegewezen in het herziene 
jaarlijkse werkprogramma voor 2019 
wegens budgettaire beperkingen en dat 
Europol als gevolg van het verzoek van de 
Commissie om het personeelsbestand voor 

2. merkt op dat aan een aantal 
projecten een lagere prioriteit moest 
worden toegewezen in het herziene 
jaarlijkse werkprogramma voor 2019 
wegens budgettaire beperkingen en dat 
Europol als gevolg van het verzoek van de 
Commissie om het personeelsbestand voor 
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arbeidscontractanten te verkleinen, de 
aanwervingen voor alle vacatures voor 
arbeidscontractanten in 2019 heeft 
uitgesteld;

arbeidscontractanten te verkleinen, de 
aanwervingen voor alle vacatures voor 
arbeidscontractanten in 2019 heeft 
uitgesteld, en benadrukt dat deze 
verlagingen weliswaar het beginsel dienen 
van financiële voorzichtigheid bij de 
besteding van belastinggeld, maar dat zij 
de activiteiten van Europol ter 
waarborging van de veiligheid van de 
burgers van de Unie niet mogen 
belemmeren;

Or. en

Amendement 11
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat aan een aantal 
projecten een lagere prioriteit moest 
worden toegewezen in het herziene 
jaarlijkse werkprogramma voor 2019 
wegens budgettaire beperkingen en dat 
Europol als gevolg van het verzoek van de 
Commissie om het personeelsbestand voor 
arbeidscontractanten te verkleinen, de 
aanwervingen voor alle vacatures voor 
arbeidscontractanten in 2019 heeft 
uitgesteld;

2. merkt op dat aan een aantal 
projecten een lagere prioriteit moest 
worden toegewezen in het herziene 
jaarlijkse werkprogramma voor 2019 
wegens budgettaire beperkingen en dat 
Europol als gevolg van het verzoek van de 
Commissie om het personeelsbestand voor 
arbeidscontractanten te verkleinen, de 
aanwervingen voor alle vacatures voor 
arbeidscontractanten in 2019 heeft 
uitgesteld; herinnert er echter aan dat de 
begroting van het agentschap is gestegen 
van 156 naar 169 miljoen EUR en zijn 
personeelsbestand van 826 tot 837 ten 
opzichte van 2018;

Or. en

Amendement 12
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het huidige aandeel 
van vrouwen in de raad van bestuur van 
Europol 12 van de 53 leden bedraagt 
(22,6 %); verzoekt het agentschap voor 
een beter genderevenwicht te zorgen 
binnen zijn hoger management;

Or. en

Amendement 13
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het aantal door 
Europol ondersteunde operaties is gestegen 
van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 2019 (een 
stijging met 9,89 %) en dat het aantal door 
Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen is toegenomen van 427 in 
2018 tot meer dan 500 in 2019 (een 
stijging met 17 %);

3. merkt op dat het aantal door 
Europol ondersteunde operaties is gestegen 
van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 2019 (een 
stijging met 9,89 %) en dat het aantal door 
Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen is toegenomen van 427 in 
2018 tot meer dan 500 in 2019 (een 
stijging met 17 %); benadrukt de zeer 
gespecialiseerde onderzoeken die Europol 
de afgelopen jaren heeft ondersteund om 
zeer geavanceerde georganiseerde 
criminele netwerken, drugshandel, 
illegale afvalverwijdering en illegale 
handel op het dark web tegen te gaan;

Or. en

Amendement 14
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Tomáš Zdechovský, Andrzej Halicki, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het aantal door 
Europol ondersteunde operaties is gestegen 
van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 2019 (een 
stijging met 9,89 %) en dat het aantal door 
Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen is toegenomen van 427 in 
2018 tot meer dan 500 in 2019 (een 
stijging met 17 %);

3. merkt op dat het aantal door 
Europol ondersteunde operaties is gestegen 
van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 2019 (een 
stijging met 9,89 %) en dat het aantal door 
Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen is toegenomen van 427 in 
2018 tot meer dan 500 in 2019 (een 
stijging met 17 %), hetgeen wijst op de 
substantiële toename van het belang van 
het werk van het agentschap;

Or. en

Amendement 15
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

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het aantal door 
Europol ondersteunde operaties is gestegen 
van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 2019 (een 
stijging met 9,89 %) en dat het aantal door 
Europol gefinancierde operationele 
vergaderingen is toegenomen van 427 in 
2018 tot meer dan 500 in 2019 (een 
stijging met 17 %);

3. onderstreept het feit dat het aantal 
door Europol ondersteunde operaties is 
gestegen van 1 748 in 2018 tot 1 921 in 
2019 (een stijging met 9,89 %) en dat het 
aantal door Europol gefinancierde 
operationele vergaderingen is toegenomen 
van 427 in 2018 tot meer dan 500 in 2019 
(een stijging met 17 %);

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
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constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019.

constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
opnieuw op onregelmatige wijze verlengde 
door een wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; herinnert 
eraan dat dit een bijkomende wijziging is 
bovenop degene die voor hetzelfde 
contract is ondertekend in 2018 en merkt 
op dat, hoewel in 2019 een nieuw 
kadercontract voor dienstverlening in 
verband met dienstreizen van kracht is 
geworden, Europol heeft besloten het 
oude contract te verlengen; betreurt het 
feit dat dit heeft geresulteerd in een 
onregelmatige betaling van 32 531 EUR in 
2019; betreurt voorts de door de 
Rekenkamer geconstateerde 
tekortkomingen op het gebied van 
overheidsopdrachten en benadrukt dat het 
agentschap voldoende controles met 
betrekking tot de termen die in de 
aanbestedingsdocumenten worden 
gebruikt, moet uitvoeren in het kader van 
zijn controles vooraf alvorens de 
bestelbonnen te ondertekenen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
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van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019.

van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019; neemt 
kennis van de verklaringen van Europol 
naar aanleiding van de bevinding van de 
Rekenkamer, waarin wordt benadrukt dat 
de verlenging een bewuste beslissing was 
om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen 
en dat Europol in 2021 een interne audit 
van het contractbeheer zal laten uitvoeren 
om zekerheid te verkrijgen over zijn 
regelingen voor contractbeheer, en 
verzoekt het agentschap de regelmatigheid 
van de verrichtingen te verbeteren;

Or. en

Amendement 18
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019.

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019; neemt 
kennis van het antwoord van Europol dat 
het de nodige zorgvuldigheid heeft 
betracht en het beginsel van goed 
financieel beheer heeft toegepast, en van 
de toezegging van Europol om een interne 
audit op te starten teneinde aanvullende 
zekerheid te verkrijgen over zijn aanpak 
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op het gebied van contractbeheer;

Or. en

Amendement 19
Peter Kofod, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019.

4. betreurt het feit opnieuw te moeten 
constateren dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
contractbeheer en de controles vooraf in 
verband met het feit dat Europol de duur 
van een raamcontract voor de verlening 
van diensten op het gebied van zakenreizen 
op onregelmatige wijze verlengde door een 
wijziging te ondertekenen na het 
verstrijken van het contract; merkt op dat 
dit heeft geresulteerd in een onregelmatige 
betaling van 32 531 EUR in 2019 en 
benadrukt dat dergelijke 
onregelmatigheden zich in de toekomst 
niet mogen voordoen;

Or. en

Amendement 20
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 het belangrijk is het 
agentschap verder te digitaliseren, wat 
interne werking en management betreft, 
maar ook ter versnelling van de 
digitalisering van de procedures; 
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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 21
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt de opmerking van de 
Rekenkamer dat Europol geen betalingen 
heeft verricht binnen de in het Financieel 
Reglement voorgeschreven termijnen en 
dat in 2018 en 2017 vergelijkbare of zelfs 
hogere vertragingen werden vastgesteld; 
benadrukt dat deze terugkerende 
tekortkoming volgens de Rekenkamer het 
agentschap blootstelt aan 
reputatierisico’s; verzoekt Europol kennis 
te nemen van de opmerkingen van de 
Rekenkamer en corrigerende maatregelen 
te treffen;

Or. en

Amendement 22
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Tomáš Zdechovský, Andrzej Halicki, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 bis. neemt kennis van de te late 
betalingen door het agentschap in 20 % 
van de gevallen in 2019; erkent dat het 
niveau van te late betalingen de afgelopen 
jaren nog hoger was, maar verzoekt het 
agentschap de betalingen te regulariseren 
om ze in overeenstemming te brengen met 
het Financieel Reglement, teneinde 
reputatierisico’s te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat volgens het 
Financieel Reglement alle organen van de 
Unie betalingen moeten verrichten binnen 
de voorgeschreven termijnen; merkt 
echter op dat het agentschap dit vaak niet 
heeft gedaan, waardoor het wordt 
blootgesteld aan reputatierisico's;

Or. en

Amendement 24
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met het feit dat 
Europol de aanbeveling van de 
Rekenkamer betreffende de publicatie van 
vacatures op de website van het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO) 
correct heeft uitgevoerd;
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Or. en

Amendement 25
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Tomáš Zdechovský, Andrzej Halicki, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt kennis van de opmerking 
van de Rekenkamer dat de 
aanbestedingsstukken voor opdrachten in 
2019 niet specifiek genoeg waren met 
betrekking tot de aankoop van meubilair, 
hetgeen het concurrentiële karakter van 
aanbestedingsprocedures ondermijnt; 
verzoekt het agentschap ervoor te zorgen 
dat de aanbestedingsspecificaties 
alomvattend zijn om billijke en effectieve 
concurrentie mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 26
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt Europol meer 
inspanningen te leveren om betalingen te 
verrichten binnen de voorgeschreven 
termijnen; is ingenomen met de 
mitigatiemaatregelen die Europol op dit 
gebied heeft genomen, waardoor in 2019 
een totaalbedrag van 1 624,53 EUR aan 
immateriële rente is betaald;

Or. en
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Amendement 27
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. 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

Amendement 28
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt het agentschap bij al zijn 
activiteiten te zorgen voor volledige 
transparantie en volledige eerbiediging 
van de grondrechten;

Or. en

Amendement 29
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. merkt op dat het huidige 
aandeel van vrouwen in de raad van 
bestuur van Europol 12 van de 53 leden 
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bedraagt (22,6 %); herinnert eraan dat 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van 
Verordening (EU) 2016/794 rekening 
moet worden gehouden met het beginsel 
van een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging in de raad van 
bestuur; verzoekt Europol op dit gebied 
maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 30
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Tomáš Zdechovský, Andrzej Halicki, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. neemt kennis van de 
opmerking van de Rekenkamer dat de 
onderliggende prijzen en de berekening 
van bepaalde kortingen niet naar behoren 
zijn gecontroleerd voordat de bestelbon 
werd ingediend bij de contractant voor de 
aankoop van meubilair; verzoekt het 
agentschap dergelijke verificaties uit te 
voeren in het kader van zijn controles 
vooraf, alvorens de bestelbonnen te 
ondertekenen en te verzenden;

Or. en

Amendement 31
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Tomáš Zdechovský, Andrzej Halicki, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is ingenomen met het 
optreden van het agentschap naar 
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aanleiding van de opmerking van de 
Rekenkamer van 2017, waardoor het 
vacatures nu publiceert op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie, naast publicatie op zijn 
eigen website en op sociale media;

Or. en


