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20.4.2016 A8-0111/1 

Amendement  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. merkt verheugd op dat er op 5 februari 

2014 een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend is tussen het EESC en het 

Parlement, met twee bijlagen inzake 

administratieve samenwerking en 

gezamenlijke begrotingsimpact die 

dezelfde zijn als die bij een parallelle 

overeenkomst tussen het Parlement en het 

Comité van de Regio's, met als doel het tot 

stand brengen van politieke en 

administratieve samenwerking; 

8. merkt op dat er op 5 februari 2014 een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend 

is tussen het EESC en het Parlement, met 

twee bijlagen inzake administratieve 

samenwerking en gezamenlijke 

begrotingsimpact die dezelfde zijn als die 

bij een parallelle overeenkomst tussen het 

Parlement en het Comité van de Regio's, 

met als doel het tot stand brengen van 

politieke en administratieve samenwerking; 

Or. en 



 

AM\1092755NL.doc  PE579.930v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.4.2016 A8-0111/2 

Amendement  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. verneemt dat het EESC, naar 

aanleiding van de specifieke verzoeken 

van het Parlement in zijn vorig jaar 

ingediende resolutie over de kwijting 

2013, uitvoering heeft gegeven aan de 

nieuwe regels met betrekking tot de 

vergoeding van de reiskosten van zijn 

leden, d.w.z. vergoeding op basis van de 

daadwerkelijk gemaakte kosten; is 

ingenomen met het feit dat het systeem 

sinds het begin van de nieuwe huidige 

ambtstermijn van het EESC in de herfst 

van 2015 volledig operationeel is 

geworden; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Amendement  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt met bezorgdheid op dat er in 

totaal 17 375 864 EUR aan 

reiskostenvergoedingen en toelagen is 

uitbetaald aan begunstigden van het EESC; 

verzoekt de instelling met klem een 

systematische strategie te ontwikkelen om 

die uitgaven fors te verlagen; 

12. merkt op dat er in totaal 

17 375 864 EUR aan 

reiskostenvergoedingen en toelagen is 

uitbetaald aan begunstigden van het EESC; 

verzoekt het EESC om het Europees 

Parlement uiterlijk op 30 april van ieder 

jaar een gedetailleerd verslag te doen 

toekomen over de vergoeding van 

reiskosten en de betaling van andere 

vergoedingen aan begunstigden van het 

EESC in het voorgaande jaar; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Amendement  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is verheugd over de nauwe 

samenwerking tussen het EESC en het 

Comité van de Regio's bij de formulering 

van de interne regels inzake 

klokkenluiders, aangezien zij sommige 

diensten en personeelsleden gemeen 

hebben; is evenwel van mening dat het te 

lang heeft geduurd voor het ESSC deze 

regels heeft goedgekeurd; is niettemin 

ingenomen met het feit dat de regels met 

terugwerkende kracht worden toegepast; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Amendement  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. betreurt dat de voormalige 

secretaris-generaal van het EESC de 

instelling niet gevraagd heeft of zijn 

werkzaamheden als docent verenigbaar 

waren met zijn invaliditeitsstatus voordat 

hij met die werkzaamheden begon, maar 

pas nadat het EESC op eigen initiatief een 

procedure had ingeleid; is ook bezorgd 

over de financiële en reputatieschade die 

het EESC heeft geleden omdat het 

invaliditeit - en later arbeidsgeschiktheid - 

heeft toegekend aan een medewerker - de 

voormalige secretaris-generaal van de 

instelling - wegens een ziekte die hem 

verhinderde om voor de instelling te 

blijven werken, maar niet om met andere 

instellingen te blijven samenwerken of als 

universitair docent te werken; 

Or. en 

 

 


