
 

AM\1092843NL.doc  PE579.921v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

20.4.2016 A8-0135/30 

Amendement  30 

Esteban González Pons 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. uit kritiek op de totale kosten voor de 

Lux-prijs, die het hoogste niveau ooit 

bereikten met 906 2014 EUR in 2014 
(2013: 448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR); betreurt ten zeerste dat de 

resultaten van een enquête over de 

bekendheid en impact van de Lux-prijs, 

waar in het kwijtingsverslag voor 2013 om 

werd verzocht, nog niet beschikbaar zijn; 

dringt erop aan dat de resultaten van deze 

studie medio mei 2016 beschikbaar komen 

voor het publiek en dat de resultaten 

officieel worden gepresenteerd voor de 

Commissie begrotingscontrole; 

69. stelt vast dat de uitgaven voor de Lux-

filmprijs in 2014 391 506 EUR bedroegen, 

hetgeen een aanzienlijke verlaging is ten 

opzichte van voorgaande jaren (2013: 

448 000 EUR; 2012: 434 421 EUR), en dat 

met dit bedrag de officiële selectie, de 

wedstrijd inclusief ondertiteling in de 24 

officiële talen van de EU en de prints voor 

de screening in de 28 lidstaten, alsmede 

de prijsuitreiking werden gedekt; 

 herinnert eraan dat reclame voor en 

promotie van de Lux-filmprijs, samen met 

de Sacharovprijs en vrouwenrechten, 

dient ter illustratie van de inzet van het 

Parlement voor gezamenlijke waarden, 

zoals mensenrechten en solidariteit, 

alsmede van zijn engagement voor 

culturele en taalkundige verscheidenheid; 

 wijst erop dat met het bedrag van 

193 805 EUR voor de promotie van de 

Lux-filmprijs, hoofdzakelijk via sociale 

media, ongeveer 10 miljoen mensen 

werden bereikt, waaronder 23 000 volgers 

op Facebook; 

 wijst op de constante inzet van de 

voorlichtingsbureaus van het Europees 

Parlement (EPIO's) voor de Lux-filmprijs 
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en herinnert eraan dat de uitgaven voor 

screening en aanverwante evenementen 

317 434 EUR in 2014 bedroegen, hetgeen 

neerkomt op een jaarlijks gemiddelde van 

ongeveer 9 000 EUR per EPIO en 9 EUR 

per deelnemer (op basis van 35 227 

deelnemers in de lidstaten); 

 dringt erop aan dat de resultaten van de 

enquête over de bekendheid van de Lux-

filmprijs, waar in het kwijtingsverslag 

2013 om werd verzocht, uiterlijk medio 

mei 2016 beschikbaar komen voor het 

publiek en vraagt om een gezamenlijke 

officiële presentatie van de resultaten voor 

de Commissie begrotingscontrole en de 

Commissie cultuur en onderwijs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Amendement  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. wijst erop dat de vergoeding voor 

algemene uitgaven is bedoeld ter dekking 

van de kosten van reizen in het land van 

verkiezing van de leden, zoals huur van 

kantoorruimte, uitrusting, 

kantoorbenodigdheden, documentatie of 

logistieke organisatie van manifestaties; 

wijst erop dat voor een alomvattend 

systeem voor controle van de vergoeding 

voor het parlementaire mandaat van de 

leden 40 à 75 nieuwe administratieve 

posten nodig zouden zijn, hetgeen ingaat 

tegen de regeling tot verlaging van het 

aantal personeelsleden; 

39. wijst erop dat de vergoeding voor 

algemene uitgaven is bedoeld ter dekking 

van de kosten van reizen in het land van 

verkiezing van de leden, zoals huur van 

kantoorruimte, uitrusting, 

kantoorbenodigdheden, documentatie of 

logistieke organisatie van manifestaties; 

wijst erop dat voor een alomvattend 

systeem voor controle van de vergoeding 

voor het parlementaire mandaat van de 

leden 40 à 75 nieuwe administratieve 

posten nodig zouden zijn, hetgeen ingaat 

tegen de regeling tot verlaging van het 

aantal personeelsleden; betreurt dat 

ondanks meerdere verzoeken de 

secretaris-generaal geen voorstel heeft 

uitgewerkt voor een selectiever 

controlesysteem, bijvoorbeeld door vooral 

grotere uitgaven te onderzoeken, of een 

systeem van steekproeven, en verlangt dat 

er zonder uitstel een voorstel ter zake 

wordt uitgewerkt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. spreekt zich uit voor volledige 

transparantie met betrekking tot de 

vergoeding voor algemene uitgaven, 

teneinde de Europese burgers inzicht te 

geven in de algemene uitgaven van de 

leden van het Europees Parlement; dringt 

er bij het Bureau op aan de lijst van 

uitgaven die bekostigd kunnen worden uit 

de vergoeding voor algemene uitgaven te 

verduidelijken en daarin alle mogelijke 

uitgaven te vermelden, zodat het een 

uitputtende lijst wordt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. verzoekt om een verslag van de 

administratie van het Parlement over het 

gebruik van de gebouwen van het 

Parlement door belangengroepen en andere 

externe organisaties; verzoekt het Bureau 

om de verenigbaarheid van deze 

evenementen met de parlementaire 

werkzaamheden te onderzoeken, waarbij 

moet worden verzekerd dat het Parlement 

een instelling blijft die openstaat voor 

uitwisseling met het maatschappelijk 

middenveld en voor het openbare debat; 

47. verzoekt om een verslag van de 

administratie van het Parlement over het 

gebruik van de gebouwen van het 

Parlement door belangengroepen en andere 

externe organisaties, waaronder de diverse 

permanente fora van het bedrijfsleven, de 

financiële sector en het Parlement; 

verzoekt het Bureau om de verenigbaarheid 

van deze evenementen met de 

parlementaire werkzaamheden te 

onderzoeken, waarbij moet worden 

verzekerd dat het Parlement een instelling 

blijft die openstaat voor uitwisseling met 

het maatschappelijk middenveld en voor 

het openbare debat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 49 bis. dringt er bij het Parlement op aan 

regels vast te stellen voor de 

bekendmaking van alle input van 

lobbyisten of belangenvertegenwoordigers 

voor ontwerpbeleid, wetgeving en 

amendementen, bij wijze van 

"wetgevingsvoetafdruk"; vindt dat deze 

wetgevingsvoetafdruk moet bestaan uit 

een als bijlage bij verslagen gevoegd 

formulier, waarin alle lobbyisten staan 

vermeld met wie degenen die 

verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

dossier een ontmoeting hebben gehad 

tijdens het opstellingsproces van ieder 

verslag, en waarin duidelijk wordt 

aangegeven welke lobbyisten een 

aanzienlijke invloed op dat dossier hebben 

gehad, en uit een tweede document 

waarin alle schriftelijk ontvangen input 

wordt vermeld, online op hun eigen 

officiële webpagina van het Parlement, 

met een directe link naar het 

transparantieregister, en dat rapporteurs 

een wetgevingsvoetafdruk moeten 

publiceren; 

Or. en 

 

 


