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NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/13 

Amendement  13 

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 48 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

48. merkt op dat tal van documenten 

betreffende het besluit inzake de erkenning 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen samen met 

gegevens over de vaststelling van het 

definitieve geldbedrag beschikbaar zijn op 

de website van het Parlement; verzoekt het 

Parlement de Commissie te vragen een 

voorstel voor een herziening van de 

huidige rechtshandeling van de Unie 

betreffende het statuut en de financiering 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen10 in te 

dienen, met strengere vereisten voor het 

oprichten van Europese politieke 

stichtingen teneinde misbruiken te 

voorkomen; 

48. merkt op dat tal van documenten 

betreffende het besluit inzake de erkenning 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen samen met 

gegevens over de vaststelling van het 

definitieve geldbedrag beschikbaar zijn op 

de website van het Parlement; verzoekt het 

Parlement de Commissie te vragen een 

voorstel voor een herziening van de 

huidige rechtshandeling van de Unie 

betreffende het statuut en de financiering 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen10 in te 

dienen, met strengere vereisten voor het 

oprichten van Europese politieke partijen 

en stichtingen teneinde misbruiken te 

voorkomen; 

_________________ _________________ 

10 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1141/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 oktober 2014 

betreffende het statuut en de financiering 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen (PB L 317 

van 4.11.2014, blz. 1). 

10 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1141/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 oktober 2014 

betreffende het statuut en de financiering 

van Europese politieke partijen en 

Europese politieke stichtingen (PB L 317 

van 4.11.2014, blz. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Amendement  14 

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 51 – inleidende formule 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

51. vreest dat de huidige gedragscode 

voor de leden wellicht nog moet worden 

verbeterd om belangenverstrengeling tegen 

te gaan en dat daarbij specifiek moet 

worden gezien de volgende punten: 

51. vreest dat de huidige gedragscode 

voor de leden wellicht nog moet worden 

verbeterd om belangenverstrengeling tegen 

te gaan en verzoekt het Bureau in dat 

opzicht de nodige stappen te nemen en 

daarbij specifiek aandacht te besteden aan 

de volgende punten: 

Or. en 



 

AM\1124073NL.docx  PE603.702v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/15 

Amendement  15 

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 63 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

63. merkt op dat slechts 18 % van de 

leden van het Parlement – 137 leden van 

alle fracties en uit alle lidstaten – op de 

enquête hebben geantwoord, en dat van die 

leden ruim 90 % de LUX-filmprijs 

kenden, 75 % het doel ervan begrepen en 

ruim 80 % een positief beeld van de prijs 

hadden; 

63. merkt op dat slechts 18 % van de 

leden van het Parlement – 137 leden van 

alle fracties en uit alle lidstaten – op de 

enquête hebben geantwoord; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Amendement  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met het besluit van de 

Commissie om jaarlijks 800 000 EUR bij 

te dragen aan de exploitatiekosten van het 

Huis van de Europese geschiedenis; is 

echter van mening dat de Commissie een 

veel hoger aandeel in het geraamde bedrag 

voor de jaarlijkse exploitatiekosten voor 

haar rekening moet nemen; 

70. is ingenomen met het besluit van de 

Commissie om jaarlijks 800 000 EUR bij 

te dragen aan de exploitatiekosten van het 

Huis van de Europese geschiedenis; is 

echter van mening dat de Commissie een 

veel hoger aandeel in het geraamde bedrag 

voor de jaarlijkse exploitatiekosten voor 

haar rekening moet nemen; verzoekt het 

Bureau tevens, gezien het verwachte 

aantal bezoekers voor zowel het 

Parlamentarium als het Huis van de 

Europese geschiedenis en de economische 

voordelen die ze zullen opleveren voor de 

Brusselse gemeenten, een dialoog met de 

lokale autoriteiten op te zetten om te 

onderzoeken hoe deze overheden kunnen 

bijdragen aan de financiering van die 

faciliteiten; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Amendement  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

88. is bezorgd over de vermeende 

praktijk dat leden geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers op onwettige 

wijze verplichten dienstreizen te maken, 

met name naar Straatsburg, zonder 

dienstopdracht, zonder kostenvergoeding 

of gewoon zonder reisvergoeding; is van 

mening dat een dergelijke praktijk ruimte 

schept voor misbruik: als geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers zonder 

dienstopdracht reizen, moeten ze niet 

alleen de kosten zelf betalen, maar zijn ze 

ook niet gedekt door de 

arbeidsverzekering; vraagt het Bureau 

ervoor te zorgen dat het statuut van de 

ambtenaren correct wordt toegepast en dat 

leden die de regels overtreden, worden 

gestraft; 

88. is bezorgd over de vermeende 

praktijk dat leden geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers verplichten 

dienstreizen te maken, met name naar 

Straatsburg, zonder dienstopdracht, zonder 

kostenvergoeding of gewoon zonder 

reisvergoeding; is van mening dat een 

dergelijke praktijk ruimte schept voor 

misbruik: als geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers zonder dienstopdracht reizen, 

moeten ze niet alleen de kosten zelf 

betalen, maar zijn ze ook niet gedekt door 

de arbeidsverzekering; vraagt het Bureau 

ervoor te zorgen dat het statuut van de 

ambtenaren correct wordt toegepast en dat 

leden die de regels overtreden, worden 

gestraft; 

Or. en 

 


