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24.4.2017 A8-0153/6 

Amendement  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. moedigt de Rekenkamer daarom 

aan om de publicatie van meer speciale 

verslagen over specifieke gebieden van de 

werkzaamheden van het Parlement, zoals 

het communicatiebeleid en het beheer van 

de subsidies voor Europese politieke 

partijen en stichtingen, in overweging te 

nemen; 

Or. en 



 

AM\1124070NL.docx  PE603.702v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/7 

Amendement  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. merkt op dat tegen deze 

achtergrond het werk van het Parlement in 

het kader van de kwijtingsprocedures een 

mogelijkheid is om de rekeningen van de 

administratie van het Parlement aan een 

diepgaander onderzoek te onderwerpen; 

6. merkt op dat tegen deze 

achtergrond het werk van het Parlement in 

het kader van de kwijtingsprocedures een 

mogelijkheid is om de rekeningen van de 

administratie van het Parlement aan een 

diepgaander onderzoek te onderwerpen; 

roept op tot versterking van de interne 

expertise inzake rekeningen en financiële 

controle waarvan de rapporteurs gebruik 

kunnen maken bij de opstelling van hun 

kwijtingsverslagen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Amendement  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

39. juicht het toe dat de belangstelling 

van de media en het grote publiek voor het 

Parlement en zijn administratie toeneemt; 

stelt echter vast dat bepaalde journalisten 

het moeilijk vinden om de specifieke 

informatie te verkrijgen die zij zoeken; 

wijst erop dat de transparantie van het 

Parlement en zijn administratie essentieel 

is voor de legitimiteit van de instellingen 

en dat de toegang tot informatie moet 

worden verbeterd, waarbij de voorschriften 

inzake bescherming van persoonsgegevens 

altijd in acht moeten worden genomen; 

39. juicht het toe dat de belangstelling 

van de media en het grote publiek voor het 

Parlement en zijn administratie toeneemt; 

stelt echter vast dat bepaalde journalisten 

het moeilijk vinden om de specifieke 

informatie te verkrijgen die zij zoeken, 

hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de door 

journalisten uit alle lidstaten van de Unie 

op 13 november 2016 aangespannen 

rechtszaak ingevolge de weigering van het 

Parlement om gegevens te verstrekken 

over de vergoedingen van de leden; wijst 

erop dat de transparantie van het Parlement 

en zijn administratie essentieel is voor de 

legitimiteit van de instellingen en dat de 

toegang tot informatie moet worden 

verbeterd, waarbij de voorschriften inzake 

bescherming van persoonsgegevens altijd 

in acht moeten worden genomen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Amendement  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt het Bureau de betreffende 

documenten die de secretaris-generaal aan 

het Bureau voorlegt, in een 

machineleesbaar formaat op de website van 

het Parlement te publiceren, tenzij de aard 

van de hierin vervatte informatie dit 

onmogelijk maakt, bijvoorbeeld met het 

oog op de bescherming van 

persoonsgegevens; 

40. verzoekt het Bureau de betreffende 

documenten zodra ze door de secretaris-

generaal aan het Bureau zijn voorgelegd in 

een machineleesbaar formaat op de website 

van het Parlement te publiceren, tenzij de 

aard van de hierin vervatte informatie dit 

onmogelijk maakt, bijvoorbeeld met het 

oog op de bescherming van 

persoonsgegevens; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Amendement  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

44. herhaalt het standpunt van het 

Parlement betreffende de vergoedingen 

voor algemene uitgaven als vermeld in de 

paragrafen 36 tot en met 39 van zijn 

kwijtingsresolutie voor het begrotingsjaar 

2014; merkt op dat het voor leden die dat 

wensen, reeds mogelijk is om 

controlekosten terug te vorderen als in 

aanmerking komende kosten betreffende 

de vergoeding voor algemene uitgaven; 

verzoekt het Bureau te onderzoeken of er 

een kosteneffectieve manier kan worden 

gevonden om de uitgaven van de leden te 

laten controleren door de administratie van 

het Parlement in plaats van door externe 

controleurs; 

44. herhaalt het standpunt van het 

Parlement betreffende de vergoedingen 

voor algemene uitgaven als vermeld in de 

paragrafen 39 tot en met 41 van zijn 

kwijtingsresolutie voor het begrotingsjaar 

2014; dringt er bij het Bureau op aan de 

aanbevelingen in deze paragrafen 

onmiddellijk uit te voeren; is van mening 

dat leden hun algemene uitgaven 

verplicht moeten publiceren; verzoekt het 

Bureau hiertoe ogenblikkelijk 

maatregelen vast te stellen; merkt op dat 

het voor leden die dat wensen, reeds 

mogelijk is om controlekosten terug te 

vorderen als in aanmerking komende 

kosten betreffende de vergoeding voor 

algemene uitgaven; verzoekt het Bureau te 

onderzoeken of er een kosteneffectieve 

manier kan worden gevonden om de 

uitgaven van de leden te laten controleren 

door de administratie van het Parlement in 

plaats van door externe controleurs; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Amendement  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

45. merkt op dat weinig leden op de 

hoogte zijn van de mogelijkheid om 

overschotten op de vergoeding voor 

algemene uitgaven terug te storten; vraagt 

de secretaris-generaal deze mogelijkheid 

dringend bekender te maken; dringt er bij 

de leden op aan overschotten aan het einde 

van hun ambtstermijn terug te betalen; 

45. merkt op dat weinig leden op de 

hoogte zijn van de mogelijkheid om 

overschotten op de vergoeding voor 

algemene uitgaven terug te storten; 

herinnert de leden eraan dat de 

vergoedingen voor algemene uitgaven 

geen aanvullend persoonlijk salaris 

vormen; vraagt de secretaris-generaal deze 

mogelijkheid dringend bekender te maken; 

dringt er bij de leden op aan overschotten 

aan het einde van hun ambtstermijn terug 

te betalen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Amendement  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

46. verzoekt de secretaris-generaal 

voorts leden die gegevens over eventuele 

andere door het Parlement aan hen 

uitbetaalde vergoedingen op hun eigen 

webpagina bekend wensen te maken, 

daartoe gegevensbestanden te verstrekken 

die gemakkelijk kunnen worden verwerkt; 

46. verzoekt de secretaris-generaal 

voorts leden die gegevens over eventuele 

andere door het Parlement aan hen 

uitbetaalde vergoedingen bekend wensen te 

maken, daartoe gegevensbestanden te 

verstrekken die gemakkelijk kunnen 

worden verwerkt en op geaggregeerd 

niveau op de website van het Parlement 

geplaatst kunnen worden; 

Or. en 

 


