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24.4.2017 A8-0153/34 

Amendement  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

86. betreurt het dat het Bureau niet 

heeft gereageerd op het verzoek van het 

Parlement in zijn kwijtingsresoluties voor 

2013 en 2014 om voor geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers dezelfde 

dagvergoedingen toe te passen als voor de 

andere personeelsleden; benadrukt 

tegelijkertijd dat de huidige 

vergoedingsmaxima voor dienstreizen van 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers sinds 2009 niet meer zijn 

aangepast en dat het verschil tussen 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers en de overige 

personeelsleden verder is toegenomen tot 

ten minste 40 % na de invoering van de 

nieuwe maxima die de Raad op 

9 september 2016 heeft goedgekeurd en die 

sinds 10 september 2016 tot nu toe alleen 

werden toegepast op ambtenaren; verzoekt 

het Bureau derhalve de nodige maatregelen 

te treffen om een eind te maken aan deze 

ongelijkheid; 

86. betreurt het dat het Bureau niet 

heeft gereageerd op het verzoek van het 

Parlement in zijn kwijtingsresoluties voor 

2013 en 2014 om voor geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers dezelfde 

dagvergoedingen toe te passen als voor de 

andere personeelsleden; verzoekt de 

secretaris-generaal om, voordat 

wijzigingen worden doorgevoerd, een 

schatting te leveren van de bijkomende 

kosten die deze aanpassing met zich mee 

zou brengen; benadrukt tegelijkertijd dat 

de huidige vergoedingsmaxima voor 

dienstreizen van geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers sinds 2009 niet 

meer zijn aangepast en dat het verschil 

tussen geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers en de overige 

personeelsleden verder is toegenomen tot 

ten minste 40 % na de invoering van de 

nieuwe maxima die de Raad op 

9 september 2016 heeft goedgekeurd en die 

sinds 10 september 2016 tot nu toe alleen 

werden toegepast op ambtenaren; verzoekt 

het Bureau derhalve de nodige maatregelen 

te treffen om een eind te maken aan deze 

ongelijkheid; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Amendement  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 126 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

126. maakt zich zorgen over de 

problematische sociale dialoog tussen DG 

INTE en de vertegenwoordigers van de 

tolken, die in januari 2014 op gang is 

gebracht en die tot dusverre nog niet tot 

een akkoord heeft geleid; verzoekt de 

secretaris-generaal een 

bemiddelingsprocedure tussen de 

betrokken partijen in te leiden met het oog 

op een beter wederzijds begrip van de 

diverse standpunten en te komen tot een 

voor alle partijen aanvaardbare oplossing; 

126. wijst op de sociale dialoog tussen 

DG INTE en de vertegenwoordigers van de 

tolken, die in januari 2014 op gang is 

gebracht en die tot dusverre nog niet tot 

een akkoord heeft geleid; verzoekt de 

secretaris-generaal een 

bemiddelingsprocedure tussen de 

betrokken partijen in te leiden met het oog 

op een beter wederzijds begrip van de 

diverse standpunten en te komen tot een 

oplossing die in overeenstemming is met 

de belangen van het Parlement; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Amendement  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 129 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

129. is verheugd dat er onafgebroken 

werk is gemaakt van de beveiliging op en 

rond de gebouwen van het Parlement; 

beseft dat voor de beveiliging in het 

Parlement een moeilijk evenwicht moet 

worden gezocht tussen enerzijds een 

aantal maatregelen om de veiligheid te 

garanderen en anderzijds een al te zeer op 

beveiliging gericht systeem dat de werking 

van het Parlement vertraagt; dringt er 

niettemin op aan om de beveiliging van de 

gebouwen verder te versterken en verzoekt 

de secretaris-generaal ervoor te zorgen dat 

de personeelsleden correct worden 

opgeleid en in staat zijn hun taken 

professioneel te vervullen, ook in 

noodsituaties; 

129. is verheugd dat er onafgebroken 

werk is gemaakt van de beveiliging en 

veiligheid op en rond de gebouwen van het 

Parlement; beseft dat voor de beveiliging 

in het Parlement een moeilijk evenwicht 

moet worden gezocht tussen enerzijds het 

nemen van een aantal beschermende 

maatregelen en anderzijds een al te zeer op 

beveiliging gericht systeem dat de werking 

van het Parlement vertraagt; dringt er 

niettemin op aan om de beveiliging van de 

gebouwen van het Parlement verder te 

versterken en verzoekt de secretaris-

generaal ervoor te zorgen dat de 

personeelsleden correct worden opgeleid 

en in staat zijn hun taken professioneel te 

vervullen, ook in noodsituaties; . 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Amendement  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 131 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

131. verzoekt DG ITEC en DG SAFE de 

maatregelen tegen hacking te versterken 

in het licht van de grotere dreiging van 

cyberaanvallen van de afgelopen maanden; 

131. verzoekt DG ITEC en DG SAFE de 

capaciteit op het gebied van 

cyberbeveiliging te versterken in het licht 

van de grotere dreiging van cyberaanvallen 

van de afgelopen maanden; 

Or. en 

 


