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NL In verscheidenheid verenigd NL 

25.4.2017 A8-0153/19 

Amendement  19 

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 111 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 111 bis. stelt vast dat het Parlement 

de Europese Parlementaire Vereniging 

een bedrag van 200 000 EUR aan subsidie 

heeft verstrekt en verzoekt de secretaris-

generaal suggesties te doen voor een 

herziening van het beleid inzake deze 

subsidie, aangezien de Europese 

Parlementaire Vereniging ook 

gemakkelijk kan worden gefinancierd aan 

de hand van bijdragen van haar leden; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Amendement  20 

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 116 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

116. acht het van essentieel belang voor 

het mandaat van de leden dat de printers in 

hun kantoren blijven staan; wijst erop dat 

goedkope generische inktpatronen 

mogelijk tot gevaarlijke emissieniveaus 

van deeltjes en gezondheidsschade kunnen 

leiden; vraagt daarom dat DG ITEC en het 

directoraat-generaal voor Infrastructuur en 

Logistiek (DG INLO) maatregelen nemen 

om de aankoop van milieuvriendelijke 

printers te bevorderen en te garanderen dat 

er uitsluitend originele inktpatronen 

worden gebruikt; 

116. acht het van essentieel belang voor 

het mandaat van de leden dat de printers in 

hun kantoren blijven staan; wijst erop dat 

goedkope generische inktpatronen 

mogelijk tot gevaarlijke emissieniveaus 

van deeltjes en gezondheidsschade kunnen 

leiden; vraagt daarom dat DG ITEC en het 

directoraat-generaal voor Infrastructuur en 

Logistiek (DG INLO) maatregelen nemen 

om de aankoop van milieuvriendelijke 

printers te bevorderen en te garanderen dat 

er uitsluitend originele inktpatronen 

worden gebruikt, en ervoor te zorgen dat 

leden en hun medewerkers de beschikking 

kunnen hebben over printers in de 

strategische nabijheid van maar niet in 

hun kantoor; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Amendement  21 

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 127 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

127. uit zijn tevredenheid over de 

vooruitgang die reeds is geboekt bij de 

modernisering van DG INTE, met name 

in verband met de betere beschikbaarheid 

van tolken, de lichte stijging van het 

aantal uren die tolken aan vertolking 

besteden en de betere spreiding van hun 

werklast; merkt op dat de 

berekeningsmethode voor de statistieken 

moet worden toegelicht en dat alle 

jaarlijkse vakanties en ziekteverloven nu 

zijn verwijderd uit de berekening van het 

gemiddelde aantal uren dat tolken in de 

tolkencabine doorbrengen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Amendement  22 

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 141 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 141 bis. verzoekt de secretaris-

generaal zorg te dragen voor het 

coördineren van een uitgebreid 

voortgangsverslag over de noodzakelijke 

verbeteringen van de interne 

controlesystemen van de fracties, zelfs al 

is het primair de verantwoordelijkheid van 

de fracties zelf de noodzakelijke stappen te 

ondernemen, aangezien eventuele 

onregelmatigheden in dit verband de 

reputatie van het Parlement als geheel 

kunnen schaden; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Amendement  23 

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 147 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

147. meent dat het de moeite waard is te 

onderzoeken of het huidige systeem van 

interne en externe controles tekortschiet als 

het erom gaat ernstige onregelmatigheden 

te voorkomen; neemt kennis van de 

verklaringen van de externe controleur, 

EY, dat zijn controles bedoeld zijn om met 

redelijke zekerheid te kunnen vaststellen 

dat de jaarrekeningen geen onjuistheden 

van wezenlijk belang vertonen, dat de 

organisatie heeft voldaan aan de 

betreffende voorschriften en dat het 

bewijsmateriaal ter staving van het advies 

steekproefsgewijs is onderzocht; neemt 

voorts ter kennis dat de controle geen 

onderzoek inhoudt naar frauduleuze 

verklaringen en documenten en dat 

bijgevolg slechts een beperkt inzicht wordt 

verkregen in de onderzochte financiële 

activiteiten; 

147. meent dat het in dit verband 

cruciaal is om elke tekortkoming van het 

huidige systeem van interne en externe 

controles te onderzoeken als het erom gaat 

ernstige onregelmatigheden te voorkomen; 

neemt kennis van de verklaringen van de 

externe controleur, EY, dat zijn controles 

bedoeld zijn om met redelijke zekerheid te 

kunnen vaststellen dat de jaarrekeningen 

geen onjuistheden van wezenlijk belang 

vertonen, dat de organisatie heeft voldaan 

aan de betreffende voorschriften en dat het 

bewijsmateriaal ter staving van het advies 

steekproefsgewijs is onderzocht; neemt 

voorts ter kennis dat de controle geen 

onderzoek inhoudt naar frauduleuze 

verklaringen en documenten en dat 

bijgevolg slechts een beperkt inzicht wordt 

verkregen in de onderzochte financiële 

activiteiten; 

Or. en 

 


