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24.4.2017 A8-0153/24 

Amendement  24 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. herinnert aan de verplichting voor 

de leden om de administratie onmiddellijk 

in te lichten over enige wijziging van hun 

belangenverklaringen; betreurt dat de cv's 

en opgaven van financiële belangen van 

de leden zeer laattijdig op de website van 

het Parlement worden geplaatst; is van 

mening dat de opgaven van financiële 

belangen van de leden in elektronische 

vorm moeten worden gepubliceerd; is van 

mening dat het raadgevend comité ad hoc 

inzake ethiek zijn werkzaamheden 

transparanter moet verrichten; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Amendement  25 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 – streepje 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

- lobbyactiviteiten bij de Europese 

instellingen door voormalige leden terwijl 

zij recht hebben op een 

overbruggingstoelage; 

- een duidelijke afkoelingsperiode 

voor voormalige leden terwijl zij recht 

hebben op een overbruggingstoelage en 

terwijl zij lobbyactiviteiten verrichten 

gericht op de Europese instellingen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Amendement  26 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

73. is verheugd over het feit dat het 

genderevenwicht in het aantal directeuren-

generaal is verbeterd van 18,2 % / 81,8 % 

in 2014 naar 33,3 % / 66,7 % in 2015, maar 

stelt vast dat het genderevenwicht in het 

aantal directeuren is gedaald van 34 % / 

66 % in 2014 tot 31,1 % / 68,9 % in 2015; 

stelt vast dat het genderevenwicht in het 

aantal afdelingshoofden is blijven 

verbeteren van 30 % / 70 % eind 2014 tot 

31,2 % / 68,8 % eind 2015; onderstreept 

dat er nog steeds sprake is van 

onevenwichtigheid in leidinggevende 

functies en dat een programma voor gelijke 

kansen voor deze posten van het grootste 

belang blijft; 

73. is verheugd over het feit dat het 

genderevenwicht in het aantal directeuren-

generaal is verbeterd van 18,2 % / 81,8 % 

in 2014 naar 33,3 % / 66,7 % in 2015, maar 

stelt vast dat het genderevenwicht in het 

aantal directeuren is gedaald van 34 % / 

66 % in 2014 tot 31,1 % / 68,9 % in 2015; 

herinnert eraan dat de absolute 

meerderheid van de personeelsleden van 

het Parlement uit vrouwen bestaat maar 

dat vrouwen een beperkt percentage van 

de leidinggevende functies bekleden; stelt 

vast dat het genderevenwicht in het aantal 

afdelingshoofden is blijven verbeteren van 

30 % / 70 % eind 2014 tot 31,2 % / 68,8 % 

eind 2015; onderstreept dat er nog steeds 

sprake is van onevenwichtigheid in 

leidinggevende functies en dat een 

programma voor gelijke kansen voor deze 

posten van het grootste belang blijft; is vast 

van mening dat tegen 2019 ten minste 

40 % van de leidinggevende functies in 

het Parlement moet worden bekleed door 

vrouwen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Amendement  27 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 137 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

137. verzoekt het Bureau een regeling te 

onderzoeken om het gebruik van efficiënte 

vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer 

te stimuleren; 

137. verzoekt het Bureau een regeling te 

onderzoeken om het gebruik van efficiënte 

vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer 

te stimuleren, waarbij een duurzamer en 

efficiënter vervoer voor woon-werkverkeer 

wordt bevorderd, niet in de laatste plaats 

om aan te sluiten bij de Brusselse 

regionale COBRACE-wet betreffende 

parkeerplaatsen die beschikbaar worden 

gesteld aan werknemers; herinnert er met 

betrekking tot de chauffeursdienst van het 

Parlement aan dat er nu een rechtstreekse 

treinverbinding bestaat tussen de locatie 

van het Parlement in Brussel en het 

vliegveld en benadrukt dat nieuwe 

aanbestedingsbesluiten betreffende het 

wagenpark van het Parlement om deze 

reden gericht moeten zijn op een 

verlaagde vraag, en dat bij de selectie van 

nieuwe auto's het Ecoscore point-systeem 

toegepast moet worden; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Amendement  28 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 144 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

144. stelt met bezorgdheid vast dat bij de 

Alliantie voor Directe Democratie in 

Europa, de Beweging voor een Europa van 

Vrijheden en Democratie, het Initiatief 

voor Directe Democratie in Europa en de 

Stichting voor een Europa van Vrijheden 

en Democratie ernstige onregelmatigheden 

aan het licht zijn gekomen met betrekking 

tot verboden directe of indirecte 

financiering van nationale partijen en 

schenkingen; 

144. stelt met bezorgdheid vast dat bij de 

Alliantie voor Directe Democratie in 

Europa, de Beweging voor een Europa van 

Vrijheden en Democratie, het Initiatief 

voor Directe Democratie in Europa en de 

Stichting voor een Europa van Vrijheden 

en Democratie ernstige onregelmatigheden 

aan het licht zijn gekomen met betrekking 

tot verboden directe of indirecte 

financiering van nationale partijen en 

schenkingen; is er vast van overtuigd dat 

er onverwijld corrigerende maatregelen 

moeten worden getroffen zodra de 

onregelmatigheden bewezen en bevestigd 

zijn; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Amendement  29 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 145 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

145. uit zijn bezorgdheid over het risico 

op reputatieschade voor het Parlement van 

zulke onregelmatigheden en is ervan 

overtuigd dat snelle en doeltreffende actie 

nodig is om soortgelijke 

onregelmatigheden in de toekomst aan te 

pakken en te voorkomen; 

145. uit zijn bezorgdheid over het risico 

op reputatieschade voor het Parlement van 

zulke onregelmatigheden en is ervan 

overtuigd dat snelle en doeltreffende actie 

nodig is om soortgelijke 

onregelmatigheden in de toekomst aan te 

pakken en te voorkomen; is echter van 

mening dat deze onregelmatigheden zich 

slechts bij een beperkt aantal politieke 

partijen en stichtingen hebben 

voorgedaan; is van mening dat die 

onregelmatigheden niet mogen leiden tot 

het in twijfel trekken van het financieel 

beheer van de andere politieke partijen en 

stichtingen; 

Or. en 

 


