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Amendement 1
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan het belang van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (“EASO”) voor de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel en benadrukt dat het EASO op 
positieve wijze bijdraagt tot betere 
praktische samenwerking tussen de 
lidstaten op asielgebied in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen in verband met het 
beschermen van mensen in nood en als 
expertisecentrum inzake asiel fungeert;

1. herinnert aan het belang van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (“EASO”) voor de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel en benadrukt dat het EASO op 
positieve wijze bijdraagt tot betere 
praktische samenwerking tussen de 
lidstaten op asielgebied in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen in verband met het 
beschermen van mensen in nood en als 
expertisecentrum inzake asiel fungeert; 
herinnert eraan dat in 2019 in de EU-
landen ongeveer 17 700 verzoeken om 
internationale bescherming zijn ingediend 
door niet-begeleide minderjarigen; 
benadrukt dat het belangrijk is te voorzien 
in een specifiek opvangsysteem voor 
minderjarigen dat hun toestand 
beschermt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan het belang van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (“EASO”) voor de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel en benadrukt dat het EASO op 
positieve wijze bijdraagt tot betere 
praktische samenwerking tussen de 

1. herinnert aan het belang van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (“EASO”) voor de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel en benadrukt dat het EASO op 
positieve wijze bijdraagt tot een 
coherentere behandeling van 
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lidstaten op asielgebied in Europa, de 
lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun 
verplichtingen in verband met het 
beschermen van mensen in nood en als 
expertisecentrum inzake asiel fungeert;

asielaanvragen en nauwere praktische 
samenwerking tussen de lidstaten op 
asielgebied in Europa, de lidstaten bijstaat 
bij het nakomen van hun verplichtingen in 
verband met het beschermen van mensen 
in nood en als expertisecentrum inzake 
asiel fungeert;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de begroting van het 
Agentschap tussen 2018 en 2019 is 
gestegen van 106 miljoen EUR tot 118 
miljoen EUR, terwijl het aantal 
personeelsleden in dezelfde periode is 
gestegen van 207 tot 296;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd dat de Rekenkamer 
heeft verklaard dat de financiële situatie 
van het Agentschap op 31 december 2019 
op alle materiële punten eerlijk is 
weergegeven;

Or. en
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Amendement 5
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomáš 
Zdechovský, Tomas Tobé, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Rekenkamer een 
oordeel met beperking over de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen van het EASO 
voor het begrotingsjaar 2019 heeft 
afgegeven; neemt kennis van de uitleg van 
de Rekenkamer dat het oordeel met 
beperking is afgegeven met betrekking tot 
betalingen ter waarde van 
13,8 miljoen EUR in het kader van 
onregelmatige procedures die zijn gestart 
in de jaren 2016-2018 en betalingen ter 
waarde van 111 304 EUR in verband met 
een selectieprocedure voor deskundige 
consultants waarbij informatie ontbrak die 
een adequaat controlespoor had kunnen 
vormen, en dat deze bedragen 14,6 % 
vertegenwoordigen van alle betalingen die 
het EASO in 2019 heeft gedaan; merkt op 
dat het EASO in 2019 corrigerende 
maatregelen heeft genomen om de 
onregelmatigheden aan te pakken;

2. wijst erop dat de Rekenkamer een 
oordeel met beperking over de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen van het EASO 
voor het begrotingsjaar 2019 heeft 
afgegeven; neemt kennis van de uitleg van 
de Rekenkamer dat het oordeel met 
beperking is afgegeven met betrekking tot 
betalingen ter waarde van 
13,8 miljoen EUR in het kader van 
onregelmatige procedures die zijn 
uitgevoerd in de jaren 2016-2018 en 
betalingen ter waarde van 111 304 EUR in 
verband met een selectieprocedure voor 
deskundige consultants waarbij informatie 
ontbrak die een adequaat controlespoor had 
kunnen vormen, en dat deze bedragen 
14,6 % vertegenwoordigen van alle 
betalingen die het EASO in 2019 heeft 
gedaan; is verheugd dat het EASO in 2019 
corrigerende maatregelen heeft genomen 
om de onregelmatigheden aan te pakken; 
erkent dat het Agentschap redelijkerwijs 
de bedrijfscontinuïteit moest waarborgen; 
stelt met tevredenheid vast dat er met 
betrekking tot de procedures voor 
uitzendkrachten in Griekenland geen 
betalingen meer hoeven te worden 
gedaan;

Or. en

Amendement 6
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Damian Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Rekenkamer een 
oordeel met beperking over de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen van het EASO 
voor het begrotingsjaar 2019 heeft 
afgegeven; neemt kennis van de uitleg van 
de Rekenkamer dat het oordeel met 
beperking is afgegeven met betrekking tot 
betalingen ter waarde van 
13,8 miljoen EUR in het kader van 
onregelmatige procedures die zijn gestart 
in de jaren 2016-2018 en betalingen ter 
waarde van 111 304 EUR in verband met 
een selectieprocedure voor deskundige 
consultants waarbij informatie ontbrak die 
een adequaat controlespoor had kunnen 
vormen, en dat deze bedragen 14,6 % 
vertegenwoordigen van alle betalingen die 
het EASO in 2019 heeft gedaan; merkt op 
dat het EASO in 2019 corrigerende 
maatregelen heeft genomen om de 
onregelmatigheden aan te pakken;

2. wijst erop dat de Rekenkamer een 
oordeel met beperking over de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende 
betalingen bij de rekeningen van het EASO 
voor het begrotingsjaar 2019 heeft 
afgegeven; neemt kennis van de uitleg van 
de Rekenkamer dat het oordeel met 
beperking is afgegeven met betrekking tot 
betalingen ter waarde van 
13,8 miljoen EUR in het kader van 
onregelmatige procedures die zijn gestart 
in de jaren 2016-2018 en betalingen ter 
waarde van 111 304 EUR in verband met 
een selectieprocedure voor deskundige 
consultants waarbij informatie ontbrak die 
een adequaat controlespoor had kunnen 
vormen, en dat deze bedragen 14,6 % 
vertegenwoordigen van alle betalingen die 
het EASO in 2019 heeft gedaan; is 
verheugd dat het EASO in 2019 
corrigerende maatregelen heeft genomen 
om de onregelmatigheden aan te pakken;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Damian Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de uitvoerend 
directeur van het EASO op 6 juni 2018 
ontslag heeft genomen naar aanleiding 
van de onregelmatigheden waarover het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) in 2017 verslag heeft gedaan, en 
dat hij werd vervangen door een 
uitvoerend directeur ad interim tot 16 juni 
2019, toen een nieuwe uitvoerend 
directeur werd benoemd; neemt kennis 
van het antwoord van het Agentschap dat 
het EASO na de benoeming van de 
nieuwe uitvoerend directeur en na de 
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publicatie van het verslag van de 
Rekenkamer in oktober 2019 onmiddellijk 
met de uitvoering van corrigerende 
maatregelen is begonnen en dat de 
Rekenkamer naar behoren op de hoogte is 
gebracht;

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer in haar verslag heeft erkend 
dat er van de 61 maatregelen in het 
actieplan 30 waren afgerond en er 31 de 
status “loopt nog” hadden; benadrukt dat 
een eerlijke en menselijke behandeling 
van asielaanvragen een prioriteit van de 
Unie is; is in dit opzicht verheugd over het 
voornemen van het EASO om degelijke 
procedures en een tijdige planning voor 
noodsituaties vast te stellen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat het 
EASO sinds 2018 grote inspanningen heeft 
geleverd om zijn internecontrolesystemen 
te verbeteren en aanzienlijke vooruitgang 
heeft geboekt met de verbetering van zijn 
bestuursprocessen, onder meer door in 

3. Is ingenomen met het feit dat het 
EASO sinds 2018 gevolg heeft gegeven 
aan alle opmerkingen van de Rekenkamer 
en verscheidene daarvan met succes 
volledig heeft uitgevoerd; wijst op de grote 
inspanningen die zijn geleverd om zijn 
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2019 opnieuw een interne juridische dienst 
op te richten, een nieuwe dienst voor 
interne controle en controle achteraf op te 
richten, corrigerende maatregelen te nemen 
om betalingsachterstanden te voorkomen 
en een beleid inzake gevoelige posten in te 
voeren;

internecontrolesystemen te verbeteren en 
de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt 
met de verbetering van zijn 
bestuursprocessen, onder meer door in 
2019 opnieuw een interne juridische sector 
op te richten, een nieuwe sector voor 
interne controle en controle achteraf op te 
richten, corrigerende maatregelen te nemen 
om betalingsachterstanden te voorkomen, 
de EU-regels voor overheidsopdrachten 
strikt toe te passen, met name voor de 
terbeschikkingstelling van 
uitzendkrachten in Italië, en een beleid 
inzake gevoelige posten in te voeren;

Or. en

Amendement 10
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 ingenomen met het feit dat het 
EASO sinds 2018 grote inspanningen heeft 
geleverd om zijn internecontrolesystemen 
te verbeteren en aanzienlijke vooruitgang 
heeft geboekt met de verbetering van zijn 
bestuursprocessen, onder meer door in 
2019 opnieuw een interne juridische dienst 
op te richten, een nieuwe dienst voor 
interne controle en controle achteraf op te 
richten, corrigerende maatregelen te nemen 
om betalingsachterstanden te voorkomen 
en een beleid inzake gevoelige posten in te 
voeren;

3. is ingenomen met het feit dat het 
EASO sinds 2018 grote inspanningen heeft 
geleverd om zijn internecontrolesystemen 
te verbeteren en aanzienlijke vooruitgang 
heeft geboekt met de verbetering van zijn 
bestuursprocessen; neemt er nota van dat 
het EASO rekening heeft gehouden met 
de verschillende opmerkingen van de 
Rekenkamer van de afgelopen jaren en 
verscheidene daarvan tot dusver volledig 
heeft uitgevoerd, onder meer door in 2019 
opnieuw een interne juridische dienst op te 
richten, een nieuwe dienst voor interne 
controle en controle achteraf op te richten, 
corrigerende maatregelen te nemen om 
betalingsachterstanden te voorkomen en 
een beleid inzake gevoelige posten in te 
voeren;

Or. en
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Amendement 11
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

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen;

4. neemt nota van de verhoging van 
de begroting van het Agentschap van 106 
miljoen EUR in 2018 tot 118 miljoen EUR 
in 2019; neemt nota van de 
aanwervingsinspanningen waardoor het 
personeelsbestand is verhoogd van 206 in 
2018 tot 296 in 2019; merkt evenwel op 
dat de personeelssituatie bij het EASO, 
ondanks deze aanzienlijke inspanningen, 
nog steeds niet volledig is verholpen; wijst 
op het grote effect van het 
personeelsverloop bij de agentschappen 
van de Europese Unie, en dringt aan op 
personeels- en sociaal beleid om dat te 
verhelpen;

Or. en

Amendement 12
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen;

4. merkt op dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen; is bezorgd over de 
bevinding van de Rekenkamer dat de 
begroting van het EASO geen reserve 
voor onvoorziene uitgaven omvatte om in 
onvoorziene, dringende operationele 
behoeften te voorzien; vraagt het EASO 
de dialoog met de Commissie en de 
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begrotingsautoriteit over zijn operationele 
planning en de toewijzing van middelen te 
versterken, vooral in het licht van de aard 
van de operationele activiteiten van het 
EASO;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen;

4. merkt op dat het personeelstekort 
bij het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen, hoewel er ten 
opzichte van het voorgaande jaar 
vooruitgang is geboekt met de 
aanwerving, waardoor 80,7 % van de 
toegestane posten en 80,3 % van de 
personeelsformatie is ingevuld; benadrukt 
dat het EASO in dit verband vooruitgang 
moet blijven boeken op het gebied van 
aanwerving;

Or. en

Amendement 14
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen;

4. betreurt dat de personeelssituatie 
van het EASO, ondanks de vele 
aanwervingen in 2019, nog steeds niet 
volledig is verholpen; spoort het EASO 
aan om onmiddellijk actie te ondernemen 
om hier een permanente en duurzame 
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oplossing voor te vinden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt het dat het EASO nog 
steeds afhankelijk is van uitzendkrachten 
om het gebrek aan gedetacheerde nationale 
deskundigen te compenseren; vraagt de 
lidstaten hun verplichtingen ter zake na te 
komen; neemt nota van de bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie aanhangige 
zaak met betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten, waarin verschillende 
vragen over de toepassing van 
Richtlijn2008/104/EG betreffende 
uitzendkrachten aan de orde zijn1.

5. betreurt het dat het EASO nog 
steeds afhankelijk is van uitzendkrachten 
om het gebrek aan ingezette nationale 
deskundigen te compenseren; herhaalt dat 
een aanzienlijk deel van de 
bovengenoemde 13,8 miljoen EUR aan 
onregelmatige betalingen nodig was om 
de bedrijfscontinuïteit bij de operationele 
steun aan Italië te waarborgen; vraagt de 
lidstaten hun verplichtingen ten aanzien 
van nationale deskundigen na te komen, 
aangezien het EASO zo niet genoodzaakt 
is een beroep te doen op externe 
contractanten; neemt nota van de bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
aanhangige zaak (C-948/19, Manpower 
Lit.) met betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten, waarin verschillende 
vragen over de toepassing van Richtlijn 
2008/104/EG betreffende uitzendkrachten 
op EU-agentschappen aan de orde zijn1.

_________________ _________________
1 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008.

1 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008.

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Damian Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt het dat het EASO nog 
steeds afhankelijk is van uitzendkrachten 
om het gebrek aan gedetacheerde nationale 
deskundigen te compenseren; vraagt de 
lidstaten hun verplichtingen ter zake na te 
komen; neemt nota van de bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie aanhangige 
zaak met betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten, waarin verschillende 
vragen over de toepassing van Richtlijn 
2008/104/EG betreffende uitzendkrachten 
aan de orde zijn1.

5. betreurt het dat het EASO nog 
steeds afhankelijk is van uitzendkrachten 
om het gebrek aan gedetacheerde nationale 
deskundigen te compenseren; herinnert 
eraan dat het EASO bij de uitvoering van 
zijn operaties relatief afhankelijk is van 
samenwerking van de lidstaten, 
bijvoorbeeld wat betreft het aantal 
nationale deskundigen dat beschikbaar 
wordt gesteld in het kader van de 
asielinterventiepool als bedoeld in 
artikel 15 van de oprichtingsverordening 
van het EASO; vraagt de lidstaten hun 
verplichtingen ter zake na te komen; neemt 
nota van de bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie aanhangige zaak met 
betrekking tot het inzetten van 
uitzendkrachten, waarin verschillende 
vragen over de toepassing van Richtlijn 
2008/104/EG betreffende uitzendkrachten 
aan de orde zijn1.

_________________ _________________
1 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008.

1 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008.

Or. en

Amendement 17
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) neemt kennis van de bevinding van 
de Rekenkamer dat de naleving door het 
EASO van de doelstelling van een 
personeelsinkrimping met 5 % heeft 
geleid tot tekorten op het gebied van IT-
diensten in Griekenland en Italië om de 
timing en duur van relevante contracten 
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te voorspellen, maar verzoekt het EASO 
ervoor te zorgen dat contracten zodanig 
zijn opgesteld dat er geen verwarring 
mogelijk is tussen de verlening van IT-
diensten en de terbeschikkingstelling van 
uitzendkrachten;

Or. en

Amendement 18
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) neemt er nota van dat de 
uitvoerend directeur op 26 november 2019 
een nieuw organigram heeft voorgesteld 
aan de raad van bestuur; is van mening 
dat een reorganisatie van het personeel 
moet bijdragen aan een betere interne 
controle en kwaliteitsgarantie en een beter 
risicobeheer, en aan de naleving van de 
door de Rekenkamer en de dienst Interne 
Audit van de Commissie vereiste 
maatregelen;

Or. en

Amendement 19
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 EASO voort te gaan 
met het ontwikkelen van synergie-
effecten, en de samenwerking en de 
uitwisseling van good practices met 
andere Europese agentschappen verder 
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uit te bouwen, teneinde de efficiëntie 
(personeelsbeleid, gebouwenbeheer, IT-
diensten en veiligheid) te vergroten;

Or. en

Amendement 20
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de agentschappen 
de centra van excellentie, expertise en 
netwerken van de Europese Unie moeten 
zijn;

Or. en

Amendement 21
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 de 
digitalisering van het EASO in termen 
van interne werking en management te 
verbeteren, ook om de digitalisering van 
de procedures te versnellen; 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 
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen 
moeten worden getroffen om risico’s voor 
de onlineveiligheid van de verwerkte 
informatie te vermijden;

Or. en
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