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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 
44 miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 
239 medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1 ; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 
44 miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 
239 medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; wijst op de 
voortdurende toename van het totale 
aantal door Eurojust ondersteunde zaken 
in de afgelopen vijf jaar en benadrukt de 
recente trend dat zaken die naar Eurojust 
worden verwezen, steeds complexer 
worden en ondersteuning vereisen over 
langere perioden; benadrukt dat de 
nationale justitiële en 
rechtshandhavingsinstanties door samen 
te werken via Eurojust in 2019 handel in 
illegale drugs ter waarde van 2,7 miljard 
EUR tot stilstand hebben gebracht en dat 
ongeveer 2 miljard EUR aan criminele 
vermogensbestanddelen in beslag is 
genomen of bevroren; herinnert eraan dat 
de werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen, ook met het oog op 
een effectieve samenwerking met het 
Europees Openbaar Ministerie;

_________________ _________________
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1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 2
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
toename van het aantal door het 
agentschap te verwerken zaken de laatste 
jaren en een stijging van de werklast met 
17 % ten opzichte van 2018; herinnert 
eraan dat de werklast naar verwachting 
verder zal toenemen als gevolg van het 
nieuwe mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst erop dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;
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_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 3
Peter Kofod, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie door het bestrijden van ernstige 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad en stelt daarom dat de begroting 
van Eurojust in overeenstemming moet zijn 
met zijn taken en prioriteiten, opdat het 
zijn mandaat kan vervullen;

_________________ _________________
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1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een 
cruciale rol speelt in de veiligheidsketen 
van de Unie en stelt dat de begroting van 
Eurojust in overeenstemming moet zijn 
met zijn taken en prioriteiten, opdat het 
zijn mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is 
toegenomen van 17 tot 20 (+19 
%), benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt bij het ondersteunen en 
coördineren van de werkzaamheden van 
de nationale justitiële autoriteiten met 
betrekking tot het onderzoeken en 
vervolgen van grensoverschrijdende 
criminaliteit, en stelt dat de begroting van 
Eurojust in overeenstemming moet zijn 
met zijn taken en prioriteiten, opdat 
het zijn mandaat kan vervullen;

_________________ _________________
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1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 5
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en slechts een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe, 
versterkte mandaat dat in 2019 in werking 
is getreden1; wijst er voorts op dat het 
aantal coördinatiecentra in 2019 is 
toegenomen van 17 tot 20 (+19 %), 
hetgeen aangeeft dat dit instrument in trek 
is en zijn nut heeft; benadrukt dat Eurojust 
een cruciale rol speelt in de 
veiligheidsketen van de Unie en stelt dat de 
begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met zijn taken 
en prioriteiten, opdat het zijn mandaat kan 
vervullen;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 6
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de veiligheidsketen van de 
Unie en stelt dat de begroting van Eurojust 
in overeenstemming moet zijn met zijn 
taken en prioriteiten, opdat het zijn 
mandaat kan vervullen;

3. betreurt het feit dat Eurojust 
geconfronteerd is met een verlaging van 
zijn begroting van 47 miljoen EUR naar 44 
miljoen EUR (-6,38 %) en met een 
beperkte uitbreiding van zijn 
personeelsbestand van 238 naar 239 
medewerkers (+0,4 %) ondanks een 
stijging van de werklast met 17 % ten 
opzichte van 2018; herinnert eraan dat de 
werklast naar verwachting verder zal 
toenemen als gevolg van het nieuwe 
mandaat dat in 2019 in werking is 
getreden1; wijst er voorts op dat het aantal 
coördinatiecentra in 2019 is toegenomen 
van 17 tot 20 (+19 %), hetgeen aangeeft 
dat dit instrument in trek is en zijn nut 
heeft; benadrukt dat Eurojust een cruciale 
rol speelt in de Unie en stelt dat de 
begroting van Eurojust in 
overeenstemming moet zijn met zijn taken 
en prioriteiten, opdat het zijn mandaat kan 
vervullen;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 

1 Verordening (EU) 2018/1727 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
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justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en tot vervanging en intrekking 
van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voor een openstaande 
opmerking uit 2018, namelijk over het 
plaatsen van een opdracht met 
gebruikmaking van de 
onderhandelingsprocedure, nog steeds geen 
verantwoording is verstrekt;

4. merkt op dat voor een openstaande 
opmerking uit 2018, namelijk over het 
plaatsen van een opdracht met 
gebruikmaking van de 
onderhandelingsprocedure, nog steeds geen 
verantwoording is verstrekt; merkt voorts 
op dat de Rekenkamer het raamcontract 
voor leveringen, alle daarmee verband 
houdende specifieke contracten en alle 
betalingen in het kader van deze 
contracten als onregelmatig beschouwt; 
verzoekt het agentschap meer 
inspanningen te leveren om corrigerende 
maatregelen ten uitvoer te leggen met 
betrekking tot de lopende opmerkingen 
van de Rekenkamer;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voor een openstaande 4. merkt op dat voor een openstaande 
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opmerking uit 2018, namelijk over het 
plaatsen van een opdracht met 
gebruikmaking van de 
onderhandelingsprocedure, nog steeds geen 
verantwoording is verstrekt;

opmerking uit 2018, namelijk over het 
plaatsen van een opdracht met 
gebruikmaking van de 
onderhandelingsprocedure, nog steeds geen 
verantwoording is verstrekt; is ingenomen 
met het optreden van het agentschap naar 
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

Amendement 9
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voor een openstaande 
opmerking uit 2018, namelijk over het 
plaatsen van een opdracht met 
gebruikmaking van de 
onderhandelingsprocedure, nog steeds 
geen verantwoording is verstrekt;

4. betreurt dat Eurojust nog niet de 
nodige maatregelen heeft genomen, 
ondanks de openstaande opmerking van de 
Rekenkamer uit 2018 over het plaatsen 
van een opdracht met gebruikmaking van 
de onderhandelingsprocedure, waarvoor 
tot op heden geen verantwoording is 
verstrekt;

Or. en

Amendement 10
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het 
functioneren van de agentschappen hoge 
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kosten en zware administratieve lasten 
met zich meebrengt; benadrukt daarom 
dat hun activiteiten en doeltreffendheid 
ten dienste van de burgers telkens 
zorgvuldig moeten worden geanalyseerd 
en beoordeeld;

Or. en

Amendement 11
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 12
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het nieuwe 
reglement van Eurojust, zijn nieuwe regels 
inzake gegevensbescherming, de vierjarige 
samenwerkingsstrategie waarin derde 
staten en internationale organisaties 
worden gespecificeerd, de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Denemarken, de oprichting van een raad 
van bestuur, de voorbereidende 
werkzaamheden voor de tenuitvoerlegging 
van de betrekkingen tussen Eurojust en het 
EOM, en de afstemming van de 

5. is ingenomen met het nieuwe 
reglement van Eurojust, zijn nieuwe regels 
inzake gegevensbescherming, de nauwere 
samenwerking met de Commissie, de 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
tenuitvoerlegging van de betrekkingen 
tussen Eurojust en het EOM, en de 
afstemming van de begrotingsplanning en -
resultaten.
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begrotingsplanning en -resultaten.

Or. en

Amendement 13
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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 14
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, 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, wat 
interne werking en management betreft, 
maar ook ter versnelling van de 
digitalisering van de procedures; 
benadrukt dat het agentschap op dit 
gebied proactief moet blijven, teneinde 
een digitale kloof tussen de 
agentschappen tegen elke prijs te 
voorkomen; wijst er evenwel op dat alle 
nodige veiligheidsmaatregelen moeten 
worden getroffen ter voorkoming van 
risico's voor de onlineveiligheid van de 
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verwerkte informatie;

Or. en

Amendement 15
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. 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


