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Amendement 1
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is tevreden over de verklaring van 
de Rekenkamer dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2018 wettig 
en regelmatig zijn;

2. is tevreden over de verklaring van 
de Rekenkamer dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2018 wettig 
en regelmatig zijn; benadrukt dat er geen 
opmerkingen van de Europese 
Rekenkamer openstaan;

Or. en

Amendement 2
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Bureau, ondanks 
het feit dat zijn begroting sinds 2017 als 
gevolg van zijn nieuwe taken aanzienlijk is 
verhoogd, in 2018 een succesvolle 
uitvoering van zijn begroting heeft 
gerealiseerd, met een percentage van 99,7 
% voor vastleggingen en 87,6 % voor 
betalingen, hetgeen overeenkomt met de 
percentages van eerdere exercities;

3. wijst erop dat het Bureau, ondanks 
het feit dat zijn begroting sinds 2017 als 
gevolg van zijn nieuwe taken – samen met 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap en het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid – 
ter ondersteuning van kustwachtfuncties 
op nationaal en Europees niveau, 
aanzienlijk is verhoogd, in 2018 een 
succesvolle uitvoering van zijn begroting 
heeft gerealiseerd, met een percentage van 
99,7 % voor vastleggingen en 87,6 % voor 
betalingen, hetgeen overeenkomt met de 
percentages van eerdere exercities; spoort 
het Bureau aan zijn inspanningen met het 
oog op een optimale besteding van de 
toegekende kredieten voort te zetten;

Or. en
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Amendement 3
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole; benadrukt daarom het feit 
dat het Bureau voldoende financiële en 
personele middelen moet krijgen die in 
verhouding staan tot zijn toenemende 
taken;

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole, aangezien dit zou kunnen 
leiden tot een afzwakking van het toezicht 
op de visserij en een toename van de 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij; benadrukt 
daarom het feit dat het Bureau voldoende 
financiële en personele middelen moet 
krijgen die in verhouding staan tot zijn 
toenemende taken;

Or. hr

Amendement 4
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole; benadrukt daarom het feit 
dat het Bureau voldoende financiële en 

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole en voor het verlenen van 
steun op dat vlak aan de lidstaten en de 
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personele middelen moet krijgen die in 
verhouding staan tot zijn toenemende 
taken;

Commissie; benadrukt daarom het feit dat 
het Bureau voldoende financiële en 
personele middelen moet krijgen die in 
verhouding staan tot zijn toenemende 
taken;

Or. en

Amendement 5
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole; benadrukt daarom het feit 
dat het Bureau voldoende financiële en 
personele middelen moet krijgen die in 
verhouding staan tot zijn toenemende 
taken;

7. is van mening dat de rol van het 
Bureau met betrekking tot het bevorderen 
van de oprichting van de Europese grens- 
en kustwacht op geen enkele wijze de 
kernactiviteit van het Bureau mag 
ondermijnen als het orgaan van de Unie dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
de operationele coördinatie van de 
activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole; benadrukt daarom het feit 
dat het Bureau voldoende financiële en 
personele middelen moet krijgen die in 
verhouding staan tot zijn toenemende 
taken, waardoor het Bureau het aantal 
uitgevoerde inspecties kan verhogen en 
een tweede vaartuig kan aanschaffen om 
deze taak te verlichten;

Or. en

Amendement 6
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat het Bureau een beleid 
van gelijke behandeling heeft bevorderd 

8. merkt op dat het Bureau een beleid 
van gelijke behandeling heeft bevorderd 
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dat gericht is op het verbeteren van het 
genderevenwicht onder zijn personeel; 
merkt op dat het totale percentage 
vrouwelijke personeelsleden op 31 
december 2018 44 % bedroeg; betreurt het 
feit dat het percentage vrouwelijke 
personeelsleden in de rang AD 8 of hoger 
15 % bedroeg, 7 procentpunten minder dan 
het percentage dat gerealiseerd werd in 
2017; verzoekt het Bureau een krachtiger 
beleid inzake gendergelijkheid te voeren;

dat gericht is op het verbeteren van het 
genderevenwicht onder zijn personeel; 
merkt op dat het Bureau na de 
goedkeuring van uitvoeringsregels inzake 
de bestrijding van intimidatie door de 
raad van bestuur in 2017 met succes een 
oproep voor vertrouwenspersonen heeft 
gedaan, en dat het in 2018 
bewustmakingstrainingen voor personeel 
ter voorkoming van intimidatie heeft 
georganiseerd; merkt op dat het totale 
percentage vrouwelijke personeelsleden op 
31 december 2018 44 % bedroeg; betreurt 
het feit dat het percentage vrouwelijke 
personeelsleden in de rang AD 8 of hoger 
15 % bedroeg, 7 procentpunten minder dan 
het percentage dat gerealiseerd werd in 
2017; verzoekt het Bureau een krachtiger 
beleid inzake gendergelijkheid te voeren;

Or. en

Amendement 7
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het Bureau in juni 
2018 een besluit heeft aangenomen over 
de publicatie van informatie over 
vergaderingen met organisaties of 
zelfstandigen en dat het Bureau, aan de 
hand van het akkoord dat het Europees 
Parlement en de Europese Commissie 
over het transparantieregister hebben 
gesloten, de relevante vergaderingen van 
de uitvoerend directeur en 
personeelsleden met lobbyisten online zal 
publiceren op de website van het EFCA; 

Or. en

Amendement 8
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Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. merkt op dat het Bureau na 
voorbereidende werkzaamheden in 2017 
in 2018 een beheerssysteem voor 
informatiebeveiliging heeft ingevoerd dat 
is gebaseerd op de internationale norm 
ISO 27001 teneinde het EFCA te 
beschermen tegen op technologie 
gebaseerde risico’s en de 
vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van informatie in stand 
te houden;

Or. en

Amendement 9
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. benadrukt de actieve rol en 
meerwaarde van het Bureau in het 
PESCAO-programma voor de 
ontwikkeling van capaciteiten ter 
bestrijding van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserijactiviteiten en 
ter verbetering van het beheer van de 
visbestanden in West-Afrika; vestigt de 
aandacht op de drie acties die in 2018 zijn 
uitgevoerd, waarbij Senegal, Gambia, 
Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Sierra 
Leone, Kaapverdië en Mauritanië 
betrokken waren;

Or. en

Amendement 10
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Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. onderkent de kwaliteit en 
het belang van de taken van het Bureau, 
en is ingenomen met zijn consistente 
aanpak en de uitstekende resultaten die 
sinds de oprichting zijn geboekt;

Or. en

Amendement 11
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt het belang van de rol 
van het Bureau bij de tenuitvoerlegging 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
en de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen, met name wat betreft de 
aanlandingsverplichting, aangezien de 
lidstaten moeilijkheden ondervinden bij 
de vervulling van deze verplichting;

Or. hr


