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Amendement 1
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer waarbij de 
grondrechten volledig in acht worden 
genomen;

1. wijst op de toenemende rol en 
begroting van het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (“het Agentschap”), 
doorgaans aangeduid als Frontex, bij de 
bevordering, coördinatie en ontwikkeling 
van het Europees geïntegreerd 
grensbeheer; neemt in dit verband met 
grote bezorgdheid kennis van de recente 
meldingen van beschuldigingen van 
intimidatie, wangedrag en uitzettingen 
van migranten, die ertoe hebben geleid 
dat OLAF een onderzoek heeft ingesteld;

Or. en

Amendement 2
Peter Kofod, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer waarbij de 
grondrechten volledig in acht worden 
genomen;

1. wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(“het Agentschap”), doorgaans aangeduid 
als Frontex, bij de bevordering, coördinatie 
en ontwikkeling van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer en het 
waarborgen van de veiligheid van de 
buitengrenzen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de begroting van het 
Agentschap is gestegen van 
406 miljoen EUR in 2018 tot 
446 miljoen EUR in 2019 (+ 9,8 %) en dat 
het personeelsbestand is gestegen van 630 
in 2018 tot 749 in 2019 (+ 1,18 %); is 
ingenomen met de bevinding van de 
Rekenkamer dat de 
aanwervingsprocedures grotendeels 
hebben gewerkt zoals beoogd, maar wijst 
erop dat, hoewel het Agentschap een groot 
aantal nieuwe posten heeft gekregen, het 
moeite had om alle noodzakelijke 
personeelsleden aan te werven en in 2019 
een hoge vacaturegraad registreerde; 
onderstreept dat de lange planningscyclus 
die leidt tot de goedkeuring van het 
enkelvoudig programmeringsdocument, 
uitdagingen voor het Agentschap met zich 
meebrengt gezien de veranderlijke 
omgeving waarin het actief is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van het Agentschap op 
31 december 2019 correct is weergegeven;

2. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van het Agentschap op 
31 december 2019 correct is weergegeven; 
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herinnert eraan dat in vergelijking met 
2018 de begroting van het Agentschap is 
gestegen van 406 miljoen EUR tot 
446 miljoen EUR en zijn 
personeelsbestand van 630 tot 749; 
herinnert eraan dat Frontex met afstand 
het agentschap is dat de afgelopen jaren 
de hoogste begrotingstoename heeft 
genoten;

Or. en

Amendement 5
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van het Agentschap op 
31 december 2019 correct is weergegeven;

2. stelt vast dat de Rekenkamer heeft 
verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 
op alle materiële punten wettig en 
regelmatig zijn en dat de financiële situatie 
van het Agentschap op 31 december 2019 
correct is weergegeven;

Or. en

Amendement 6
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat de begroting van het 
Agentschap is gestegen tot 
446 miljoen EUR (een stijging van 9,8 %) 
en dat 183 miljoen EUR daarvan was 
toegewezen voor 
financieringsovereenkomsten met 
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samenwerkende landen voor operationele 
activiteiten;

Or. en

Amendement 7
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt vast dat het personeelsbestand 
van het Agentschap in 2019 is gestegen 
van 630 tot 749 (een stijging van 18,8 %) 
en dat het Agentschap aan het einde van 
het jaar een bezettingsgraad bereikte van 
82 % van de posten in de lijst van het 
aantal ambten (zonder rekening te 
houden met de posten voor het 
permanente korps); verzoekt het 
Agentschap rekening te houden met de 
opmerkingen die de Rekenkamer in dit 
verband maakt, namelijk dat het 
Agentschap de richtsnoeren die het aan 
leden van selectiecomités verstrekt, moet 
verbeteren en de financiële rechten van de 
kandidaten met betrekking tot de 
salarisbetalingen nauwkeuriger moet 
verifiëren;

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de bevinding van de 
Rekenkamer dat de vereenvoudigde 
financieringsregeling die sinds begin 2018 

3. neemt kennis van de bevinding van 
de Rekenkamer dat de verificaties vooraf 
ineffectief waren, terwijl de 
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van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, lijkt bij te 
dragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; betreurt echter dat de 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 
vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale 
uitgaven voor operationele activiteiten van 
het Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 
64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn 
op de daadwerkelijke kosten en als zodanig 
vatbaarder zijn voor fouten, en dat het 
voornemen om over te schakelen op 
vergoedingen op basis van eenheidskosten 
voor dit soort uitgaven, in zijn huidige 
vorm tot dusver geen resultaten heeft 
opgeleverd; wijst op de bevinding van de 
Rekenkamer dat het Agentschap stappen 
heeft ondernomen om de verificaties 
vooraf te verbeteren en dat het Agentschap 
in 2019, overeenkomstig de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, verificaties 
achteraf van vergoedingen opnieuw heeft 
ingevoerd;

vereenvoudigde en transparante 
financieringsregeling die sinds begin 2018 
van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, zou moeten 
bijdragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; neemt daarnaast ook nota 
van de aanbeveling van de Rekenkamer 
dat het Agentschap zou moeten werken 
aan een vereenvoudigde en transparante 
financieringsregeling die ook betrekking 
heeft op kosten in verband met 
apparatuur; betreurt dat de Rekenkamer 
heeft geconstateerd dat het Agentschap in 
2019 subsidieovereenkomsten met 
samenwerkende landen voor operationele 
activiteiten met een waarde van 
183 miljoen EUR ofwel 55 % van de 
begroting van het Agentschap beheerde 
en dat de vergoedingen van uitgaven in 
verband met apparatuur (ongeveer 35 % 
van de totale uitgaven voor operationele 
activiteiten van het Agentschap in 2018, 
ofwel ongeveer 64 miljoen EUR) nog 
steeds gebaseerd zijn op de daadwerkelijke 
kosten en als zodanig vatbaarder zijn voor 
fouten, en dat het voornemen om over te 
schakelen op vergoedingen op basis van 
eenheidskosten voor dit soort uitgaven, in 
zijn huidige vorm tot dusver geen 
resultaten heeft opgeleverd; wijst op de 
bevinding van de Rekenkamer dat het 
Agentschap stappen heeft ondernomen om 
de verificaties vooraf te verbeteren en dat 
het Agentschap in 2019, overeenkomstig 
de in voorgaande jaren gedane 
aanbevelingen, verificaties achteraf van 
vergoedingen opnieuw heeft ingevoerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de bevinding van de 
Rekenkamer dat de vereenvoudigde 
financieringsregeling die sinds begin 2018 
van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, lijkt bij te 
dragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; betreurt echter dat de 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 
vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale 
uitgaven voor operationele activiteiten van 
het Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 
64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn 
op de daadwerkelijke kosten en als zodanig 
vatbaarder zijn voor fouten, en dat het 
voornemen om over te schakelen op 
vergoedingen op basis van eenheidskosten 
voor dit soort uitgaven, in zijn huidige 
vorm tot dusver geen resultaten heeft 
opgeleverd; wijst op de bevinding van de 
Rekenkamer dat het Agentschap stappen 
heeft ondernomen om de verificaties 
vooraf te verbeteren en dat het Agentschap 
in 2019, overeenkomstig de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, verificaties 
achteraf van vergoedingen opnieuw heeft 
ingevoerd;

3. verwelkomt de bevinding van de 
Rekenkamer dat de vereenvoudigde 
financieringsregeling die sinds begin 2018 
van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, lijkt bij te 
dragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; betreurt echter dat de 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 
vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale 
uitgaven voor operationele activiteiten van 
het Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 
64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn 
op de daadwerkelijke kosten en als zodanig 
vatbaarder zijn voor fouten, en dat het 
voornemen om over te schakelen op 
vergoedingen op basis van eenheidskosten 
voor dit soort uitgaven, in zijn huidige 
vorm tot dusver geen resultaten heeft 
opgeleverd; wijst op de bevinding van de 
Rekenkamer dat het Agentschap stappen 
heeft ondernomen om de verificaties 
vooraf te verbeteren en dat het Agentschap 
in 2019, overeenkomstig de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, verificaties 
achteraf van vergoedingen opnieuw heeft 
ingevoerd; verzoekt de lidstaten erop toe te 
zien dat hun respectieve 
grensagentschappen de correcte 
documentatie met betrekking tot de 
daadwerkelijk gemaakte kosten binnen de 
in de subsidieovereenkomsten vastgestelde 
termijn indienen bij Frontex;

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



AM\1222345NL.docx 9/28 PE663.247v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de bevinding van de 
Rekenkamer dat de vereenvoudigde 
financieringsregeling die sinds begin 2018 
van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, lijkt bij te 
dragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; betreurt echter dat de 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 
vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale 
uitgaven voor operationele activiteiten van 
het Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 
64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn 
op de daadwerkelijke kosten en als zodanig 
vatbaarder zijn voor fouten, en dat het 
voornemen om over te schakelen op 
vergoedingen op basis van eenheidskosten 
voor dit soort uitgaven, in zijn huidige 
vorm tot dusver geen resultaten heeft 
opgeleverd; wijst op de bevinding van de 
Rekenkamer dat het Agentschap stappen 
heeft ondernomen om de verificaties 
vooraf te verbeteren en dat het Agentschap 
in 2019, overeenkomstig de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, verificaties 
achteraf van vergoedingen opnieuw heeft 
ingevoerd;

3. verwelkomt de bevinding van de 
Rekenkamer dat de vereenvoudigde 
financieringsregeling die sinds begin 2018 
van kracht is en die betrekking heeft op de 
inzet van personele middelen, lijkt bij te 
dragen tot een vermindering van de 
administratieve werklast, een grotere 
vereenvoudiging en een betere monitoring 
van subsidies; betreurt echter dat de 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 
vergoedingen van uitgaven in verband met 
apparatuur (ongeveer 35 % van de totale 
uitgaven voor operationele activiteiten van 
het Agentschap in 2018, ofwel ongeveer 
64 miljoen EUR) nog steeds gebaseerd zijn 
op de daadwerkelijke kosten en als zodanig 
vatbaarder zijn voor fouten, en dat het 
voornemen om over te schakelen op 
vergoedingen op basis van eenheidskosten 
voor dit soort uitgaven, in zijn huidige 
vorm tot dusver geen resultaten heeft 
opgeleverd; stelt vast dat het Agentschap 
verschillende aanbevelingen van de 
Rekenkamer heeft uitgevoerd en stappen 
heeft ondernomen om de verificaties 
vooraf te verbeteren en dat het Agentschap 
in 2019, overeenkomstig de in voorgaande 
jaren gedane aanbevelingen, verificaties 
achteraf van vergoedingen opnieuw heeft 
ingevoerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
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de bevindingen van de Rekenkamer 
aangaande interne controles en goed 
financieel beheer; neemt nota van de 
aanbeveling van de Rekenkamer dat het 
Agentschap de richtsnoeren die het aan 
leden van selectiecomités verstrekt, moet 
verbeteren en de financiële rechten van de 
kandidaten met betrekking tot de 
salarisbetalingen nauwkeuriger moet 
verifiëren; betreurt dat bij de audit ook 
werd vastgesteld dat het Agentschap de 
contractuele regelingen voor een project 
voor herstelwerkzaamheden aan de 
gebouwen van het Agentschap in een zeer 
laat stadium had gewijzigd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt het Agentschap passende 
maatregelen te treffen naar aanleiding 
van de andere opmerkingen van de 
Rekenkamer in 2018;

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. neemt verder met bezorgdheid 
kennis van de opmerkingen van de 
Rekenkamer naar aanleiding waarvan 
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nog geen maatregelen zijn getroffen, zoals 
het nog niet aangepakte risico op dubbele 
financiering uit het door de Commissie 
beheerde Fonds voor interne veiligheid en 
uit financiering van Frontex, het niveau 
van de overdrachten dat hoog blijft, het 
feit dat samenwerkende landen 
nauwkeurigere kostenramingen dienen te 
verstrekken en kosten tijdiger dienen te 
rapporteren, en de vergoedingen die het 
Agentschap betaalde aan samenwerkende 
landen zonder de noodzakelijke 
bewijsstukken;

Or. en

Amendement 14
Sophia in ’t Veld, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 
2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van 
artikel 110, lid 6, van Verordening 
(EU) 2019/1896; roept het Agentschap op 
een regulier mechanisme tot stand te 
brengen aan de hand waarvan het 
Agentschap aan de leden van het Parlement 
verslag uitbrengt over lopende operaties, 
met inbegrip van ernstige incidenten en 
andere meldingen in verband met geweld 
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naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

en niet-naleving van de grondrechten aan 
de buitengrenzen; benadrukt dat de 
uitbreiding van de bevoegdheden en de 
verhoging van de begroting van het 
Agentschap gepaard moeten gaan met een 
bijbehorende grotere 
verantwoordingsplicht en transparantie; 
benadrukt dat een dergelijke 
verantwoording en transparantie, en in 
het bijzonder de naleving van het 
Unierecht door het Agentschap, 
voorwaarden zijn voor de begroting van 
het Agentschap; benadrukt in dit verband 
dat er volledige opheldering moet komen 
over de vermeende schendingen van de 
grondrechten aan de buitengrenzen; 
onderstreept dat er een actieplan moet 
worden opgesteld ter verbetering van de 
mechanismen voor de monitoring en 
rapportage van schendingen van de 
grondrechten en klachten binnen het 
Agentschap; beveelt de Commissie 
begrotingscontrole aan het verlenen van 
de kwijting uit te stellen tot het 
Agentschap deze elementen naar behoren 
heeft opgehelderd en toegelicht.

Or. en

Amendement 15
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Erik Marquardt, Damian 
Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 

4. dringt er, gezien de ernstige en 
herhaalde beschuldigingen dat het 
Agentschap betrokken zou zijn bij 
uitzettingen en schendingen van de 
grondrechten, bij het Agentschap op aan 
de interne rapportageprocessen te 
versterken en een klokkenluiderscultuur te 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen, wangedrag en 
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gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 
2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-
naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

schendingen van de grondrechten 
daadwerkelijk worden gerapporteerd, wat 
ook zou helpen de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; betreurt ten zeerste 
dat de grondrechtenfunctionaris, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement 
en een aanzienlijke verruiming van het 
totale personeelsbestand van het 
Agentschap, nog steeds niet over 
voldoende personeel beschikt en daardoor 
duidelijk moeite heeft om de toebedeelde 
taken naar behoren uit te voeren; dringt 
er bij het Agentschap op aan zijn 
grondrechtenfunctionaris voldoende 
middelen en personeel ter beschikking te 
stellen, met name voor de verdere 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de 
strategie voor toezicht op en het 
waarborgen van de bescherming van de 
grondrechten; herinnert het Agentschap 
eraan dat het belangrijk is dat het statuut 
wordt nageleefd; dringt er daarom op aan 
dat het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van 
artikel 110, lid 6, van Verordening 
(EU) 2019/1896; roept het Agentschap op 
een regulier mechanisme tot stand te 
brengen aan de hand waarvan het 
Agentschap aan de leden van het Parlement 
verslag uitbrengt over lopende operaties, 
met inbegrip van ernstige incidenten en 
andere meldingen in verband met geweld 
en niet-naleving van de grondrechten aan 
de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 16
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomas 
Tobé, Andrzej Halicki, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 
2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-
naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

4. is, gezien de ernstige 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij het uitzetten van 
migranten, en de beschuldigingen van 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
stimuleren, alsmede een cultuur waarin 
problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, waarbij optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de versterkte rol van 
de Inspectie- en Controledienst en de 
richtsnoeren van Frontex inzake 
klokkenluiden; dringt erop aan dat het 
Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van 
artikel 110, lid 6, van Verordening 
(EU) 2019/1896; wijst erop dat de 
uitvoerend directeur, op grond van 
artikel 106 van Verordening 2019/1896 
van de Raad en het Parlement, kan 
worden verzocht een verklaring voor het 
Parlement af te leggen en alle vragen van 
leden van het Europees Parlement 
schriftelijk dient te beantwoorden binnen 
een termijn van 15 kalenderdagen na 
ontvangst van een dergelijke vraag; roept 
het Agentschap op positief te reageren op 
dergelijke verzoeken om verslag uit te 
brengen aan de leden van het Parlement 
over lopende operaties, met inbegrip van 
ernstige incidenten in verband met 
mogelijke schendingen van de 
grondrechten aan de buitengrenzen en 
andere meldingen in verband met geweld;

Or. en

Amendement 17
Peter Kofod, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan 
dat het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 
2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-
naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

4. is, gezien de frequente pogingen 
om de buitengrenzen, met inbegrip van de 
luchtgrenzen, op illegale wijze over te 
steken, van mening dat het Agentschap zijn 
capaciteit om de buitengrenzen te 
beschermen moet versterken en met name 
een structuur moet bewerkstelligen voor 
de effectieve aanpak van dreigingen; roept 
het Agentschap op een regulier 
mechanisme tot stand te brengen aan de 
hand waarvan het Agentschap aan de leden 
van het Parlement verslag uitbrengt over 
lopende operaties, met inbegrip van 
ernstige incidenten en andere dreigingen 
aan de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 18
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
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waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 
2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-
naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; neemt met 
bezorgdheid kennis van het onderzoek 
naar het Agentschap dat OLAF heeft 
ingesteld; dringt erop aan dat het 
Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van 
artikel 110, lid 6, van Verordening 
(EU) 2019/1896; roept het Agentschap op 
een regulier mechanisme tot stand te 
brengen aan de hand waarvan het 
Agentschap aan de leden van het Parlement 
verslag uitbrengt over lopende operaties, 
met inbegrip van ernstige incidenten en 
andere meldingen in verband met geweld 
en niet-naleving van de grondrechten aan 
de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 19
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
beschuldigingen dat het Agentschap 
betrokken zou zijn bij uitzettingen en 
schendingen van de grondrechten, van 
mening dat het Agentschap de interne 
rapportageprocessen moet versterken en 
met name een klokkenluiderscultuur moet 
bewerkstelligen, alsmede een cultuur 
waarin problemen daadwerkelijk worden 
gerapporteerd, om de risico’s voor de 
reputatie van het Agentschap en de Unie 
als geheel te beperken; dringt erop aan dat 
het Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van artikel 
110, lid 6, van Verordening (EU) 

4. is, gezien de ernstige en herhaalde 
betrokkenheid van het Agentschap bij 
uitzettingen en schendingen van de 
grondrechten, van mening dat het 
Agentschap onmiddellijk een einde moet 
maken aan deze schendingen; daarnaast 
moet het Agentschap een onafhankelijk 
onderzoek naar deze schendingen voeren 
en de interne rapportageprocessen 
versterken, zodat problemen daadwerkelijk 
worden gerapporteerd en in tegenstelling 
tot eerdere meldingen niet worden 
toegedekt; dringt erop aan dat het 
Agentschap met spoed de 40 
toezichthouders voor de grondrechten 
aanwerft als vereist uit hoofde van 
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2019/1896; roept het Agentschap op een 
regulier mechanisme tot stand te brengen 
aan de hand waarvan het Agentschap aan 
de leden van het Parlement verslag 
uitbrengt over lopende operaties, met 
inbegrip van ernstige incidenten en andere 
meldingen in verband met geweld en niet-
naleving van de grondrechten aan de 
buitengrenzen.

artikel 110, lid 6, van Verordening 
(EU) 2019/1896; roept het Agentschap op 
een regulier mechanisme tot stand te 
brengen aan de hand waarvan het 
Agentschap aan de leden van het Parlement 
verslag uitbrengt over lopende operaties, 
met inbegrip van ernstige incidenten en 
andere meldingen in verband met geweld 
en niet-naleving van de grondrechten aan 
de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 20
Peter Kofod, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1) is verheugd dat het aantal 
vastgestelde illegale 
grensoverschrijdingen aan de 
buitengrenzen van de Unie in 2020 met 
13 % is gedaald tot ongeveer 124 000 en 
dat dit het laagste aantal illegale 
grensoverschrijdingen was sinds 2013; is 
bijgevolg ingenomen met de activiteiten 
van het Agentschap die hebben 
bijgedragen tot dit cijfer en tot de 
veiligheid van de burgers van de Unie.

Or. en

Amendement 21
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

roept op tot de instelling van een 
onafhankelijk monitoringmechanisme 
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buiten het Agentschap ter ondersteuning 
van de uitvoering van 
begrotingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 22
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Erik Marquardt, Damian 
Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt ten zeerste dat de 
uitvoerend directeur van Frontex alle 
beschuldigingen heeft ontkend in reactie 
op vragen van de leden van het Europees 
Parlement over de verslagen van 
onderzoeksjournalisten waarin bewijzen 
werden voorgelegd van de 
medeplichtigheid van Frontex aan 
schendingen van de grondrechten door de 
Griekse autoriteiten; herinnert eraan dat 
Frontex gemachtigd is om toezicht op de 
grenzen te houden, maar er daarbij op 
moet toezien dat de grenscontroles in 
overeenstemming zijn met de 
grondrechten van de Unie, met inbegrip 
van het Vluchtelingenverdrag, zoals is 
vastgelegd in de Schengengrenscode en de 
Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht, waarin in artikel 46 
is vastgesteld dat de uitvoerend directeur 
van Frontex verplicht is activiteiten te 
schorsen, te beëindigen of niet aan te 
vangen wanneer er sprake is van 
schendingen van de grondrechten; 
betreurt in dit verband het gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin van de 
uitvoerend directeur en onderstreept dat 
de raad van bestuur van Frontex, na 
beweringen dat het Agentschap was 
betrokken bij uitzettingen van migranten 
aan de Griekse buitengrenzen, heeft 
besloten een intern onderzoek in te 
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stellen, zij het zonder de hulp van het 
Bureau voor de grondrechten of andere 
onafhankelijke juridisch deskundigen;

Or. en

Amendement 23
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomas 
Tobé, Andrzej Halicki, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat het Agentschap 
moeilijkheden heeft ondervonden bij de 
aanwerving van de 
grondrechtenfunctionaris, de 
plaatsvervangend 
grondrechtenfunctionaris en de 
toezichthouders voor de grondrechten; 
neemt kennis van de uitleg die de 
uitvoerend directeur op 1 december 2020 
heeft gegeven aan de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken; neemt nota van de 
stappen die het Agentschap in overleg met 
het Bureau voor de grondrechten heeft 
gezet om de bescherming van de 
grondrechten bij zijn activiteiten te 
verbeteren, met name door middel van een 
overeenkomst inzake 
dienstverleningsniveau; begrijpt echter 
dat dit de aanwerving van de 
grondrechtenfunctionaris, de 
plaatsvervangend 
grondrechtenfunctionaris en de 
toezichthouders voor de grondrechten niet 
kan vervangen.

Or. en

Amendement 24
Clare Daly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt tot zijn grote spijt vast dat het 
Agentschap vergoedingen aan 
samenwerkende landen heeft betaald 
zonder de noodzakelijke bewijsstukken, 
zoals 115 000 EUR aan het Letse 
grensagentschap om de kosten voor 
brandstof en smeermiddelen te dekken die 
tijdens een gezamenlijke operatie waren 
gebruikt, en dat het Poolse 
grensagentschap zijn verzoek om 
vergoeding van 413 000 EUR voor de 
inzet van personele middelen bij 
gezamenlijke operaties niet heeft 
ingediend binnen de termijn van 75 dagen 
zoals vastgelegd in de 
subsidieovereenkomst;

Or. en

Amendement 25
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept het Agentschap op om 
dringende corrigerende maatregelen te 
nemen met betrekking tot alle 
openstaande opmerkingen van de 
Rekenkamer, met inbegrip van de 
vaststelling en uitvoering van beleid 
inzake gevoelige posten in 
overeenstemming met de eigen normen 
inzake interne controle en het aanpakken 
van het risico op dubbele financiering uit 
het door de Commissie beheerde Fonds 
voor interne veiligheid;

Or. en
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Amendement 26
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. roept het Agentschap op om te 
blijven inzetten op de ontwikkeling van 
synergieën, de uitbreiding van de 
samenwerking en de uitwisseling van 
goede praktijken met andere Europese 
agentschappen met het oog op meer 
efficiëntie (personele middelen, 
gebouwenbeheer, IT-diensten en 
beveiliging);

Or. en

Amendement 27
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat sommige 
agentschappen problemen ondervinden 
bij de uitvoering van de begroting en dat 
hun operationele capaciteit als gevolg van 
de pandemie nog meer is verzwakt.

Or. en

Amendement 28
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 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat het belangrijk is dat 
het Agentschap zijn interne werking en 
beheer verder digitaliseert, maar ook dat 
de digitalisering van de procedures wordt 
versneld; benadrukt dat het Agentschap 
zich op dit gebied proactief moet blijven 
opstellen om een digitale kloof tussen de 
agentschappen hoe dan ook te vermijden; 
wijst er evenwel op dat alle nodige 
beveiligingsmaatregelen moeten worden 
getroffen om elk mogelijk risico voor de 
onlineveiligheid van de verwerkte 
informatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 29
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om transparanter te zijn met 
betrekking tot zijn activiteiten; is 
ingenomen met de instelling van een 
documentenregister, maar is van mening 
dat het huidige register niet voldoet aan 
de wettelijke vereisten van Verordening 
(EG) nr. 1049/20011 bis, aangezien alle 
documenten die het Agentschap opstelt 
en/of in zijn bezit heeft, in het register 
zouden moeten worden opgenomen;
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2001 inzake de toegang van het 
publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.
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Or. en

Amendement 30
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. stelt vast dat er nog steeds sprake 
is van een nog niet aangepakt risico op 
dubbele financiering uit het door de 
Commissie beheerde Fonds voor interne 
veiligheid en uit financiering van 
Frontex;

Or. en

Amendement 31
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Erik Marquardt, Damian 
Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herhaalt zijn verzoek aan het 
Agentschap om ervoor te zorgen dat al 
zijn activiteiten in volledige transparantie 
en met volledige inachtneming van de 
grondrechten verlopen;

Or. en

Amendement 32
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 quater. stelt vast dat de uitvoerend 
directeur niet heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 46 
van Verordening (EU) 2019/18961 bisom 
elke activiteit geheel of gedeeltelijk te 
schorsen of beëindigen wanneer er sprake 
is van schendingen van de grondrechten 
of de internationale verplichtingen op het 
gebied van bescherming die ernstig zijn of 
waarschijnlijk zullen voortduren; 
benadrukt in dit verband dat de operaties 
in Hongarije, Kroatië en Griekenland 
dringend moeten worden beëindigd; 
maakt zich in het geval van Hongarije 
ernstig zorgen over de herhaalde 
weigeringen van de uitvoerend directeur 
van Frontex om dit te doen, hoewel de 
grondrechtenfunctionaris van Frontex 
heeft benadrukt dat het risico op 
schendingen van de grondrechten groot 
is, en zelfs nadat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in zijn arrest van 
20 december 2020 heeft geoordeeld dat de 
Hongaarse wetgeving inzake uitzettingen 
in strijd is met het Unierecht; verzoekt 
OLAF dit verder te onderzoeken in het 
kader van zijn lopende onderzoek;
_________________
1 bis Verordening (EU) 2019/1896 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2019 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1052/2013 en Verordening 
(EU) 2016/1624.

Or. en

Amendement 33
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Erik Marquardt, Damian 
Boeselager, Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. beveelt op basis van de 
beschikbare feiten aan het verlenen aan 
de uitvoerend directeur van Frontex van 
de kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2019 uit te stellen tot het 
Agentschap aan het Parlement een 
actieplan voorlegt om de punten van zorg 
die in dit advies worden aangekaart, aan 
te pakken, met inbegrip van zijn wettelijke 
verplichting om 40 toezichthouders voor 
de grondrechten aan te stellen die de in 
artikel 110 van de Frontex-
verordening1 bis vastgestelde taken kunnen 
uitvoeren.
_________________
1 bis Verordening (EU) 2019/1896 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2019 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1052/2013 en Verordening 
(EU) 2016/1624.

Or. en

Amendement 34
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt het Agentschap 
om, gelet op de naar verwachting verdere 
aanzienlijke algemene toename van de 
begroting van het Agentschap in de 
komende jaren en zijn uitgebreide 
verantwoordelijkheden, gedetailleerdere 
informatie te verstrekken over de 
uitvoering van zijn begroting voor 
operationele activiteiten, waarbij per 
hoofdstuk een precies overzicht wordt 
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gegeven van de onder de verschillende 
artikelen en onderdelen gefinancierde 
activiteiten;

Or. en

Amendement 35
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 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept de 
aanzienlijke impact van het 
personeelsverloop bij de agentschappen 
van de Europese Unie; roept op tot de 
uitvoering van sociaal en personeelsbeleid 
om dit probleem te verhelpen.

Or. en

Amendement 36
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. betreurt dat de Rekenkamer 
in zijn verslag alleen de wettigheid en de 
regelmatigheid van de uitgaven van het 
Agentschap beoordeelt; verzoekt de 
Rekenkamer om, gezien de omvang en 
reikwijdte van de begroting van het 
Agentschap, in de toekomst de prestaties 
van het Agentschap te onderwerpen aan 
een meer kwalitatieve evaluatie, op basis 
waarvan de autoriteit die de kwijting 
verleent, beter kan beoordelen hoe de 
begroting van het Agentschap wordt 
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besteed;

Or. en

Amendement 37
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is van mening dat de ernst 
van de meldingen over de illegale 
activiteiten van Frontex en het feit dat de 
interne mechanismen van het Agentschap 
voor de eerbiediging van de 
mensenrechten ondoeltreffend zijn, 
aantonen dat er behoefte is aan een 
onafhankelijk monitoringmechanisme 
buiten het Agentschap ter ondersteuning 
van de uitvoering van 
begrotingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 38
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. wijst er nogmaals op dat er 
een uitgesproken gebrek aan 
genderevenwicht is binnen de raad van 
bestuur van het Agentschap; pleit ervoor 
dat dit gebrek aan evenwicht zo spoedig 
mogelijk wordt verholpen; verzoekt het 
Agentschap derhalve om de lidstaten 
proactief te herinneren aan het belang 
van genderevenwicht en verzoekt de 
lidstaten bij de benoeming van leden van 
de raad van bestuur van het Agentschap 
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te zorgen voor genderevenwicht.

Or. en

Amendement 39
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. verzoekt de Commissie 
begrotingscontrole, als bevoegde 
commissie, haar besluit over het verlenen 
van kwijting aan de uitvoerend directeur 
van Frontex uit te stellen tot het OLAF-
onderzoek is afgerond.

Or. en


