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20.4.2016 A8-0140/45 

Amendement  45 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 370 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 373 bis. beziet met zorg hoe de toename 

van het aantal belangrijke, complexe 

taken die door de instellingen van de Unie 

worden uitgevoerd met minder personeel, 

negatieve effecten heeft op de motivatie en 

het welzijn van personen en gezinnen van 

personen die voor deze instellingen 

werken, met soms een tragische afloop als 

gevolg; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Amendement  46 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 373 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 373 ter. constateert dat de vermindering 

van het personeelsbestand met 5 % de 

uitvoering van bepaalde openbare 

diensten ernstig bemoeilijkt en geleid 

heeft tot een overbelasting van bepaalde 

administratieve diensten; dringt er bij de 

Commissie op aan om over te gaan tot een 

evaluatie van de horizontale verdeling van 

de bezuinigingen op personeelsuitgaven 

tussen de verschillende diensten en 

instellingen, om een mogelijke aantasting 

van de Europese publieke functie te 

voorkomen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Amendement  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 387 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

387. is van mening dat een voormalig 

medewerker van het Tsjechische 

ministerie van Regionale ontwikkeling, 

thans medewerker van het kabinet van 

Commissielid Crețu, zich niet moet 

bezighouden met het Tsjechische 

regionale beleid, omdat een dergelijke 

taak mogelijk een belangenconflict vormt; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Amendement  48 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 399 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

399. is bezorgd over de aanhoudende 

migratiecrisis en benadrukt de noodzaak 

van een verbetering van de coördinatie 

tussen de lidstaten; neemt nota van de 

middelen die in 2014 zijn uitgetrokken 

voor migratie en beheer van de 

buitengrenzen, en vraagt de Rekenkamer te 

overwegen een speciaal verslag over de 

doeltreffendheid van deze middelen op te 

stellen; 

399. wijst op de aanhoudende 

migratiecrisis en benadrukt de noodzaak 

van een coherente oplossing op EU-

niveau; neemt nota van de middelen die in 

2014 zijn uitgetrokken voor migratie en 

beheer van de buitengrenzen; wijst op het 

onlangs ingevoerde immigratiefonds van 

700 miljoen EUR, te beheren door ngo's, 

die dit bedrag ontoereikend vinden gelet 

op de omvang van de ramp; vraagt de 

Rekenkamer spoedig een speciaal verslag 

over de doeltreffendheid van deze 

middelen op te stellen, waarvan de 

conclusies moeten worden meegenomen 

in het lopende proces van modernisering 

van het migratie- en grenscontrolebeleid 

van de Unie; 

Or. en 

 

 


