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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de taak van het Agentschap 
van de Europese Unie voor opleiding op 
het gebied van rechtshandhaving (“Cepol” 
of “het Agentschap”) om nationale 
deskundigen op het gebied van 
rechtshandhaving te voorzien van 
informatie over de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
rechtshandhaving en om het delen van best 
practices te vergemakkelijken;

1. wijst op de taak van het Agentschap 
van de Europese Unie voor opleiding op 
het gebied van rechtshandhaving (“Cepol” 
of “het Agentschap”) om nationale 
deskundigen op het gebied van 
rechtshandhaving te voorzien van 
informatie over de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
veiligheid, rechtshandhaving en 
informatie-uitwisseling, en om het delen 
van best practices te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 2
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit andermaal zijn bezorgdheid over 
het feit dat Cepol nog steeds te kampen 
heeft met een groot personeelsverloop en 
maar weinig sollicitaties uit andere 
lidstaten ontvangt; uit nogmaals zijn 
bezorgdheid over het feit dat dit van 
invloed kan zijn op de werkzaamheden van 
het Agentschap; merkt in dit verband op 
dat het Statuut de nodige flexibiliteit biedt 
om rekening te houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie 
als er functionarissen moeten worden 
aangeworven om in de specifieke 
behoeften van de instellingen te voorzien; 
verzoekt Cepol om maatregelen te nemen 

3. uit andermaal zijn bezorgdheid over 
het feit dat Cepol nog steeds te kampen 
heeft met een groot personeelsverloop en 
maar weinig sollicitaties uit andere 
lidstaten ontvangt; uit nogmaals zijn 
bezorgdheid over het feit dat dit van 
invloed kan zijn op de werkzaamheden van 
het Agentschap; merkt in dit verband op 
dat het Statuut de nodige flexibiliteit biedt 
om rekening te houden met de 
arbeidsmarktomstandigheden in de Unie 
als er functionarissen moeten worden 
aangeworven om in de specifieke 
behoeften van de instellingen te voorzien; 
verzoekt Cepol om maatregelen te nemen 
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om de situatie te verbeteren; om de situatie te verbeteren; uit tevens zijn 
bezorgdheid over het feit dat Cepol de 
openstaande aanbevelingen van de 
Rekenkamer met betrekking tot de 
publicatie van vacatures op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie nog niet heeft 
uitgevoerd; verzoekt Cepol de nodige 
stappen te ondernemen om deze 
corrigerende maatregelen tijdig af te 
ronden;

Or. en

Amendement 3
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. benadrukt dat het belangrijk is de 
digitalisering van het Agentschap in 
termen van interne werking en 
management te verbeteren, ook om de 
digitalisering van de procedures te 
versnellen; benadrukt dat het Agentschap 
wat dit aspect betreft proactief moet 
blijven, teneinde een digitale kloof tussen 
de agentschappen koste wat het kost te 
vermijden; wijst er evenwel op dat alle 
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen 
moeten worden getroffen om risico’s voor 
de onlineveiligheid van de verwerkte 
informatie te vermijden; is verheugd dat 
er gevolg is gegeven aan twee 
opmerkingen die de Rekenkamer in 2017 
en 2018 heeft gemaakt, namelijk e-
indiening en een motivering van een 
aanbesteding; merkt evenwel op dat er 
nog steeds een openstaande opmerking 
over het Agentschap is betreffende de 
officiële publicatie van vacatures op de 
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EPSO-website;

Or. en

Amendement 4
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat Cepol in december 
2017 een aanbesteding heeft 
uitgeschreven voor een kadercontract 
voor reisdiensten met een geschat 
marktvolume van 8,5 miljoen EUR over 
een periode van vier jaar; merkt op dat, 
ondanks de gunning van de opdracht aan 
de goedkoopste inschrijver wiens bod 
56 % van het gemiddelde van zijn twee 
concurrenten bedraagt, de in 2018 gedane 
betalingen (2,06 miljoen EUR) bijna het 
geschatte marktvolume van 
2,13 miljoen EUR bedroegen; deelt de 
mening van de Rekenkamer dat in 
gevallen waarin biedingen van 
inschrijvers abnormaal laag lijken te zijn, 
het Agentschap de onderliggende redenen 
moet analyseren om ervoor te zorgen dat 
zijn schatting van het marktvolume 
correct is en dat het contract wordt 
gegund aan de inschrijver die de beste 
prijs-kwaliteitverhouding biedt;

Or. en

Amendement 5
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. wijst op de opmerking van de 
Rekenkamer dat het Agentschap 
kennisgevingen van vacatures voor 
tijdelijke functionarissen nog steeds 
alleen op zijn eigen website en op sociale 
media, maar niet op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) publiceert; betreurt dat deze 
kwestie, ondanks de aanbevelingen van de 
Rekenkamer en het Parlement, nog steeds 
niet is opgelost en vraagt het Agentschap 
alle nodige maatregelen te nemen om zijn 
vacatures op de website van EPSO te 
publiceren;

Or. en

Amendement 6
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt met voldoening kennis van 
de corrigerende maatregelen van het 
Agentschap met betrekking tot processen 
voor interne controle naar aanleiding van 
de bevindingen van de Rekenkamer 
betreffende de onterechte goedkeuring 
van bepaalde begrotingsvastleggingen 
door personeelsleden die niet bevoegd 
waren om die goed te keuren;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het 
internecontrolesysteem dat bij de 
aanbestedingsprocedure van het 
Agentschap wordt gebruikt; vraagt Cepol 
zijn openbare aanbestedingsprocedures 
verder te verbeteren zodat volledige 
conformiteit met de toepasselijke regels 
wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 8
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 a. herinnert eraan dat het 
functioneren van de agentschappen hoge 
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 9
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort Cepol aan om bij de 
aanwerving van personeel voor een 
geografisch evenwicht te zorgen;
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Or. en

Amendement 10
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ingenomen met het feit dat 
Cepol aan twee van de zes openstaande 
aanbevelingen van de Rekenkamer heeft 
voldaan, namelijk die betreffende de 
herbevestiging van het boekhoudsysteem 
en de allesomvattende analyse van de 
gevolgen van de brexit; merkt op dat er 
nog steeds corrigerende maatregelen van 
kracht zijn ten aanzien van twee andere 
aanbevelingen, namelijk die over het hoge 
personeelsverloop en die over de 
publicatie van vacatures op de website van 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie; verzoekt het 
Agentschap om de nodige stappen te 
nemen om deze corrigerende maatregelen 
tijdig af te ronden en onverwijld gevolg te 
geven aan de openstaande aanbeveling 
inzake e-aanbesteding, d.w.z. het invoeren 
van e-inschrijving;

Or. en

Amendement 11
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt met instemming vast dat het 
Agentschap de enige actie met betrekking 
tot de opmerkingen van de Rekenkamer 
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over het begrotingsjaar 2018 heeft 
afgerond; moedigt het Agentschap aan 
om vacatures niet alleen op zijn eigen 
website en op sociale media, maar ook op 
de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO) te publiceren;

Or. en

Amendement 12
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is ingenomen met het feit 
dat Cepol in 2019 327 opleidingen heeft 
gegeven waaraan 34 723 politieagenten 
hebben deelgenomen; uit zijn 
tevredenheid over de opening in 2019 van 
de Cepol Cybercrime Academy (CCA), die 
100 studenten in de gelegenheid heeft 
gesteld hun kennis te vergroten, en over 
het feit dat nog eens 28 studenten een 
diploma van het European Joint Master 
Program (EJMP) hebben behaald;

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. uit zijn tevredenheid over het feit 
dat de Cepol-opleidingen nauw aansluiten 
bij de eisen die de Empact-groepen in het 
kader van de EU-beleidscyclus hebben 
gesteld, en dat de lidstaten, Europol, 
Eurojust, Frontex, het ENJO, het FRA, 

4. uit zijn tevredenheid over het feit 
dat Cepol in zijn algemene 
bedrijfsprocessen rekening zal houden 
met duurzaamheid en zich zal beraden 
over realistische doelstellingen inzake 
milieubeheer, gezien de 
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het EASO en andere belanghebbenden de 
nodige deskundigheid hebben geleverd.

verantwoordelijkheden van het 
Agentschap als overheidsinstantie, 
rekening houdend met de gevolgen voor 
de personele en financiële middelen in 
verband met de volledige 
tenuitvoerlegging van EMAS en groene 
aanbestedingen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 15
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en
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