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Amendement 1
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het advies van de 
Europese Rekenkamer over de 
jaarrekening van de Unie voor 2019; is 
tevreden over de algemene uitvoering door 
de Commissie van de 
begrotingsonderdelen op het gebied van 
justitie, rechten, gelijkheid, burgerschap, 
migratie en binnenlandse zaken in het jaar 
2019;

1. is ingenomen met het advies van de 
Europese Rekenkamer over de 
jaarrekening van de Unie voor 2019; is 
tevreden over de algemene uitvoering door 
de Commissie van de 
begrotingsonderdelen getiteld “Migratie en 
binnenlandse zaken” en “Justitie en 
consumenten” in het jaar 2019;

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

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat de Rekenkamer 
geen gehoor heeft gegeven aan de 
herhaalde oproep van het Parlement om 
specifiek voor rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) het geschatte 
foutenpercentage in de uitgaven te 
berekenen;

2. merkt op dat voor de uitgaven van 
in het bijzonder rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) de Rekenkamer ervoor heeft 
gekozen om een steekproef van 
19 verrichtingen te onderzoeken, die was 
bedoeld om bij te dragen aan de algehele 
betrouwbaarheidsverklaring van de 
Rekenkamer en niet zozeer om 
representatief te zijn; betreurt dat 
hierdoor het geschatte foutenpercentage 
niet kan worden berekend, ondanks 
herhaalde oproepen daartoe van het 
Parlement; betreurt dat zeven van de 19 
door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
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financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de EU-begroting 
kwamen;

Or. en

Amendement 3
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat de Rekenkamer 
geen gehoor heeft gegeven aan de 
herhaalde oproep van het Parlement om 
specifiek voor rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) het geschatte 
foutenpercentage in de uitgaven te 
berekenen;

2. betreurt het dat de Rekenkamer 
geen gehoor heeft gegeven aan de 
herhaalde oproep van het Parlement om 
specifiek voor rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) het geschatte 
foutenpercentage in de uitgaven te 
berekenen;  neemt kennis van de 
toelichting van de Rekenkamer dat het 
foutenpercentage voor rubriek 3 niet is 
berekend aangezien de reikwijdte van de 
controle niet was ontworpen om 
representatief te zijn voor die rubriek;

Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 
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met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat zeven van 
de 19 door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de EU-begroting 
kwamen;

met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat zeven van 
de 19 door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de begroting van de Unie 
kwamen; merkt op dat in de controle 
eveneens vier gevallen van niet-naleving 
van wettelijke bepalingen inzake de 
selectie van projecten en 
aanbestedingsregels zijn vastgesteld die 
geen financiële gevolgen voor de 
EU-begroting hadden; benadrukt in dat 
verband dat volgens de Rekenkamer de 
niet-naleving van wettelijke bepalingen op 
zichzelf goed financieel beheer van de 
Unie-uitgaven kan ondermijnen en 
mogelijk van invloed kan zijn op de 
subsidiabiliteit van de gevorderde kosten;

Or. en

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 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat zeven van 
de 19 door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de EU-begroting 

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie;
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kwamen;

Or. en

Amendement 6
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat zeven van 
de 19 door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de EU-begroting kwamen;

3. is verheugd dat de Rekenkamer 
geen ernstige tekorten heeft kunnen 
vaststellen in de goedkeuringsprocedures 
van de Commissie met betrekking tot het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(AMIF) en het Fonds voor interne 
veiligheid (ISF), en dat zij akkoord gaat 
met de goedkeuringsbesluiten van de 
Commissie; betreurt echter dat zeven van 
de 19 door de Rekenkamer onderzochte 
verrichtingen fouten bevatten, waaronder 
drie kwantificeerbare fouten die een 
financiële impact hadden op de bedragen 
die ten laste van de EU-begroting kwamen; 
verzoekt de Commissie om de 
aanbevelingen van de Rekenkamer inzake 
het verstrekken van richtsnoeren aan de 
auditautoriteiten van de lidstaten 
betreffende het AMIF en het ISF in 
aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 7
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. is ingenomen met het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over asiel, 
herplaatsing en terugkeer van 
migranten1 bis, dat is opgesteld na het 
verzoek van het Parlement aan de 
Rekenkamer om follow-up te geven aan 
zijn eerste verslag over de in 2017 in 
Griekenland en Italië opgezette hotspots; 
neemt kennis van de bevindingen van de 
Rekenkamer dat knelpunten en lange 
verwerkingstermijnen voor 
asielaanvragen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie op dat gebied 
in de weg staan en dat er veel minder 
migranten daadwerkelijk terugkeren dan 
dat er terugkeerbesluiten worden 
genomen in de hele EU; neemt met spijt 
kennis van de bevinding van de 
Rekenkamer dat de tijdelijke 
noodherplaatsingsmechanismen hun doel 
niet hebben bereikt, waardoor de 
asielstelsels van Griekenland en Italië 
zwaar onder druk blijven staan; is sterk 
van mening dat de in september 2020 door 
de Commissie ingediende 
wetgevingsvoorstellen de gelegenheid 
bieden om de vastgestelde tekortkomingen 
te verhelpen;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 24/2019 getiteld 
“Asiel, herplaatsing en terugkeer van 
migranten: tijd om de inspanningen op te 
voeren en de kloof tussen doelstellingen 
en resultaten te dichten”.

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. stelt met bezorgdheid vast dat voor 
zowel het AMIF als het ISF niet alle 
beschikbare middelen door de lidstaten 
zijn gebruikt; is van mening dat dit met 
name problematisch is gezien het 
toenemende gebruik van noodhulp voor 
het financieren van het beleid van de 
lidstaten op dat gebied; herinnert eraan 
dat de uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en migratiebeheer een prioriteit 
van de Unie zijn; erkent de inspanningen 
van de Commissie in dat verband en roept 
op tot meer medewerking van alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 9
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 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de nauwe 
samenwerking tussen OLAF en de 
Rekenkamer inzake de bestrijding van 
fraude ten nadele van de begroting; 
betreurt dat de Rekenkamer in 2019, net 
als in 2018, negen gevallen van fraude bij 
OLAF heeft gemeld; merkt op dat de 
voornaamste soorten fraude die de 
Rekenkamer heeft ontdekt valse 
onkostendeclaraties, onregelmatigheden 
met overheidsopdrachten en het 
kunstmatig scheppen van voorwaarden 
teneinde het ontvangen van financiering 
van de Unie betroffen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ingenomen met het speciaal 
verslag van de Rekenkamer over 
EU-informatiesystemen ter ondersteuning 
van grenstoezicht1 bis; neemt kennis van de 
raming van de Rekenkamer dat uit de 
EU-begroting meer dan 600 miljoen EUR 
ter beschikking is gesteld voor het 
opzetten van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS II), het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en 
Eurodac (Europese 
dactyloscopiedatabank voor asielzoekers – 
een systeem voor het vergelijken van 
vingerafdrukken) en dat de totale 
jaarlijkse kosten van de exploitatie van de 
systemen ongeveer 61,5 miljoen EUR 
bedroegen; neemt met tevredenheid 
kennis van de bevinding van de 
Rekenkamer dat grenswachters steeds 
vaker gebruikmaken van en vertrouwen 
op die systemen bij het nemen van 
beslissingen die gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Europese burgers; 
benadrukt de conclusies van de 
Rekenkamer dat de Commissie het 
gebruik van centrale 
opleidingsomgevingen voor SIS II en VIS 
moet bevorderen teneinde het gebruik 
door grenswachters van die systemen te 
verbeteren;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 20/2019 van de 
Rekenkamer getiteld “EU-
informatiesystemen ter ondersteuning van 
grenstoezicht – een sterk instrument, 
maar meer aandacht nodig voor tijdige en 
volledige gegevens”.

Or. en
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Amendement 11
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt met zorg vast dat de 
Rekenkamer heeft vastgesteld dat er 
aanzienlijke vertraging is opgetreden bij 
het bereiken van de doelstellingen die het 
AMIF inzake integratie en legale migratie 
had vastgesteld; herinnert eraan dat er 
veilige migratiekanalen nodig zijn 
teneinde te voorkomen dat duizenden 
mensen hun leven verliezen door zeer 
riskante, vaak door criminele organisaties 
beheerste routes, te nemen; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om veilige en 
legale migratiekanalen te creëren; 
herhaalt het belang van integratie voor 
een gezond en inclusief beheer van het 
verschijnsel migratie; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om 
samen programma’s met dat doel te 
ontwerpen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is ingenomen met het 
speciaal verslag van de Rekenkamer over 
de bestrijding van fraude in verband met 
EU-uitgaven1 bis; benadrukt de bevinding 
van de Rekenkamer dat de oprichting van 
het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
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een stap in de goede richting is in het 
kader van de bestrijding van fraude die de 
financiële belangen van de Unie schaadt;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 01/2019 van de 
Rekenkamer getiteld “Bestrijding van 
fraude in verband met EU-uitgaven: 
maatregelen zijn nodig”.

Or. en

Amendement 13
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat DG Justitie en 
Consumentenzaken zijn voorbehoud heeft 
gehandhaafd voor een materieel 
foutenpercentage met betrekking tot direct 
beheerde subsidies, neerkomend op een 
restfoutenpercentage van 2,65 %; wijst 
erop dat de Commissie heeft toegezegd 
haar methode voor de berekening van het 
foutenpercentage van subsidies in het kader 
van de programma’s “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” en “Justitie” aan te zullen 
passen overeenkomstig de opmerkingen 
van de Rekenkamer, met ingang van de 
tenuitvoerlegging van de auditcampagne 
voor 2020;

4. wijst erop dat DG Justitie en 
Consumentenzaken zijn voorbehoud heeft 
gehandhaafd voor een materieel 
foutenpercentage met betrekking tot direct 
beheerde subsidies, neerkomend op een 
restfoutenpercentage van 2,65 %; wijst 
erop dat de Commissie heeft toegezegd 
haar methode voor de berekening van het 
foutenpercentage van subsidies in het kader 
van het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” en het programma 
“Justitie” aan te zullen passen 
overeenkomstig de opmerkingen van de 
Rekenkamer, met ingang van de 
tenuitvoerlegging van de auditcampagne 
voor 2020;

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
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat DG Justitie en 
Consumentenzaken zijn voorbehoud heeft 
gehandhaafd voor een materieel 
foutenpercentage met betrekking tot direct 
beheerde subsidies, neerkomend op een 
restfoutenpercentage van 2,65 %; wijst 
erop dat de Commissie heeft toegezegd 
haar methode voor de berekening van het 
foutenpercentage van subsidies in het kader 
van de programma’s “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” en “Justitie” aan te zullen 
passen overeenkomstig de opmerkingen 
van de Rekenkamer, met ingang van de 
tenuitvoerlegging van de auditcampagne 
voor 2020;

4. beklemtoont dat DG Justitie en 
Consumentenzaken zijn voorbehoud heeft 
gehandhaafd voor een materieel 
foutenpercentage met betrekking tot direct 
beheerde subsidies, neerkomend op een 
restfoutenpercentage van 2,65 %; wijst 
erop dat de Commissie heeft toegezegd 
haar methode voor de berekening van het 
foutenpercentage van subsidies in het kader 
van de programma’s “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” en “Justitie” aan te zullen 
passen overeenkomstig de opmerkingen 
van de Rekenkamer, met ingang van de 
tenuitvoerlegging van de auditcampagne 
voor 2020;

Or. en

Amendement 15
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat DG Migratie en 
Binnenlandse Zaken twee voorbehouden 
heeft gehandhaafd voor gedeeld beheer 
(een voor het AMIF en het ISF en een voor 
het Solid-programma voor de periode 
2007-2013, waarvoor elk nog een 
voorbehoud geldt met betrekking tot 
verschillende lidstaten) en een voorbehoud 
voor direct beheerde subsidies, vanwege 
een materieel foutenpercentage 
neerkomend op een restfoutenpercentage 
van 4,11 % en een geschatte omvang van 
7,21 miljoen EUR; wijst erop dat het 
gemiddelde restfoutenpercentage voor het 
AMIF en het ISF 1,57 % bedraagt, ruim 
onder de materiële drempel van 2 %; 

5. wijst erop dat DG Migratie en 
Binnenlandse Zaken twee voorbehouden 
heeft gehandhaafd voor gedeeld beheer 
(een voor het AMIF en het ISF en een voor 
het Solid-programma voor de periode 
2007-2013, waarvoor elk nog een 
voorbehoud geldt met betrekking tot 
verschillende lidstaten) en een voorbehoud 
voor direct beheerde subsidies, vanwege 
een materieel foutenpercentage 
neerkomend op een restfoutenpercentage 
van 4,11 % en een geschatte omvang van 
7,21 miljoen EUR; wijst erop dat het 
gemiddelde restfoutenpercentage voor het 
AMIF en het ISF 1,57 % bedraagt, ruim 
onder de materiële drempel van 2 %; 
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spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
uitvoering van het project voor noodhulp 
“Versterking van het toezicht aan de 
buitengrenzen van Kroatië in verband met 
de toegenomen migratiedruk” dat liep van 
september 2018 tot eind 2019, en wijst op 
de opening van zaak 1598/2020/MMO 
door de Europese Ombudsman.

spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over 
de uitvoering van het project voor 
noodhulp “Versterking van het toezicht aan 
de buitengrenzen van Kroatië in verband 
met de toegenomen migratiedruk” dat liep 
van september 2018 tot eind 2019, en wijst 
op de opening van zaak 1598/2020/MMO 
door de Europese Ombudsman; verzoekt 
de Commissie om de betalingen aan 
Kroatië voor grenstoezicht op te schorten 
tot er duidelijke waarborgen voor de 
naleving van de grondrechten bestaan; 
verzoekt de Commissie om de noodhulp 
niet te vernieuwen en te trachten de 
uitgekeerde bedragen terug te vorderen 
aangezien Kroatië er niet in is geslaagd, 
om zoals vereist, een onafhankelijk 
monitoringmechanisme in te stellen; 
dringt er bij de Commissie op aan om het 
Parlement regelmatig updates over 
zaak 1598/2020/MMO te verstrekken;

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat DG Migratie en 
Binnenlandse Zaken twee voorbehouden 
heeft gehandhaafd voor gedeeld beheer 
(een voor het AMIF en het ISF en een voor 
het Solid-programma voor de periode 
2007-2013, waarvoor elk nog een 
voorbehoud geldt met betrekking tot 
verschillende lidstaten) en een voorbehoud 
voor direct beheerde subsidies, vanwege 
een materieel foutenpercentage 
neerkomend op een restfoutenpercentage 
van 4,11 % en een geschatte omvang van 
7,21 miljoen EUR; wijst erop dat het 
gemiddelde restfoutenpercentage voor het 
AMIF en het ISF 1,57 % bedraagt, ruim 

5. wijst erop dat DG Migratie en 
Binnenlandse Zaken twee voorbehouden 
heeft gehandhaafd voor gedeeld beheer 
(een voor het AMIF en het ISF en een voor 
het Solid-programma voor de periode 
2007-2013, waarvoor elk nog een 
voorbehoud geldt met betrekking tot 
verschillende lidstaten) en een voorbehoud 
voor direct beheerde subsidies, vanwege 
een materieel foutenpercentage 
neerkomend op een restfoutenpercentage 
van 4,11 % en een geschatte omvang van 
7,21 miljoen EUR; wijst erop dat volgens 
het jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van 
de Commissie het gemiddelde 
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onder de materiële drempel van 2 %; 
spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
uitvoering van het project voor noodhulp 
“Versterking van het toezicht aan de 
buitengrenzen van Kroatië in verband met 
de toegenomen migratiedruk” dat liep van 
september 2018 tot eind 2019, en wijst op 
de opening van zaak 1598/2020/MMO 
door de Europese Ombudsman.

restfoutenpercentage voor het AMIF en het 
ISF 1,57 % bedraagt, ruim onder de 
materiële drempel van 2 %; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de uitvoering van het 
project voor noodhulp “Versterking van het 
toezicht aan de buitengrenzen van Kroatië 
in verband met de toegenomen 
migratiedruk” dat liep van september 2018 
tot eind 2019, en wijst op de opening van 
zaak 1598/2020/MMO door de Europese 
Ombudsman, die betrekking heeft op “de 
wijze waarop de Europese Commissie de 
eerbiediging van de grondrechten door de 
Kroatische autoriteiten monitort en 
waarborgt in het kader van 
grensbeheeractiviteiten”;

Or. en

Amendement 17
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

dringt erop aan dat elke subsidie van de 
Unie aan Kroatië of andere lidstaten voor 
de bescherming van de buitengrenzen 
volledig transparant moet zijn wat betreft 
de uitgaven en een 
monitoringmechanisme moet omvatten;

Or. en

Amendement 18
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. herinnert aan zijn brief aan de 
Commissie van 13 februari 2020 over de 
uitvoering van de twee gedelegeerde 
handelingen waarbij het instrument voor 
financiële steun voor de buitengrenzen en 
visa werd toegevoegd aan de 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/446
1 bis voor het ISF, en een nieuwe specifieke 
actie werd toegevoegd aan 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/445
1 ter voor het AMIF; merkt op dat de 
gedelegeerde handeling inzake het AMIF 
niet is gebruikt; uit zijn bezorgdheid over 
het feit dat ondanks de oproep van de 
voorzitter van de van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken van het Parlement 
om te voorkomen dat de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie verankerde rechten en beginselen 
worden geschonden, de Commissie 
aanvullende financiering heeft verstrekt 
aan landen waar risico’s op schendingen 
van de grondrechten zijn gemeld, 
waaronder Kroatië en Griekenland; 
verzoekt de Commissie om dringend 
gedetailleerde informatie te verstrekken 
over de verschillende projecten die zijn 
gefinancierd uit hoofde van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/446
, met inbegrip van de toegang tot 
projectaanvragen, de evaluaties daarvan 
en de herziene nationale programma’s.
1 bis 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/446 
van de Commissie van 15 oktober 2019 tot 
wijziging van bijlage II bij 
Verordening (EU) nr. 515/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het 
instrument voor financiële steun voor de 
buitengrenzen en visa (PB L 94 van 
27.3.2020, blz. 3).
1 ter 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/445 
van de Commissie van 15 oktober 2019 tot 
wijziging van bijlage II bij 
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Verordening (EU) nr. 516/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (PB L 94 van 
27.3.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 19
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
de negen gevallen van vermeende fraude 
die de Rekenkamer in 2019 aan OLAF 
heeft meegedeeld, naar aanleiding 
waarvan OLAF vijf onderzoeken heeft 
geopend; herinnert eraan dat de 
Rekenkamer ook in 2018 negen gevallen 
van fraude heeft gerapporteerd;

Or. en

Amendement 20
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de werking 
van de agentschappen hoge kosten en 
zware administratieve lasten met zich 
meebrengt; benadrukt derhalve dat hun 
activiteiten en doeltreffendheid ten dienste 
van de burgers altijd zorgvuldig moeten 
worden geanalyseerd en beoordeeld;

Or. en
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Amendement 21
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 
begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer1 bis strikter na te leven in het kader 
van de naleving van de wettelijke 
bepalingen van de Unie en het beginsel 
van goed bestuur.
1 bis Interinstitutioneel Akkoord van 
2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een 
goed financieel beheer (PB C 373 van 
20.12.2013, blz. 1), met ingang van 
16 december 2020 vervangen door het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
betreffende begrotingsdiscipline, 
samenwerking in begrotingszaken en 
goed financieel beheer, alsmede 
betreffende nieuwe eigen middelen, met 
inbegrip van een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen 
(PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28).

Or. en

Amendement 22
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 ter. wijst erop dat er duidelijke en 
eenvoudige regels moeten worden 
vastgesteld voor alle vormen van 
financiering van de Unie, die gepaard 
moeten gaan met doeltreffende controles 
waarin wordt nagegaan hoe de middelen 
zijn besteed en of de verwachte resultaten 
zijn behaald.

Or. en


