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24.4.2017 A8-0153/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de interne controleur bij 

de presentatie van zijn jaarverslag sterker 

de nadruk te leggen op die aspecten 

waarvoor tekortkomingen en/of 

onregelmatigheden werden vastgesteld en 

op de invoering van maatregelen die het 

mogelijk moeten maken om de prestaties 

en de resultaten te evalueren; verzoekt 

hem eveneens verslag uit te brengen over 

de follow-up en de evolutie van en de 

toegepaste oplossingen voor de problemen 

die bij de uitoefening van zijn mandaat zijn 

vastgesteld; 

21. verzoekt de interne controleur bij 

de presentatie van zijn jaarverslag sterker 

de nadruk te leggen op die aspecten 

waarvoor tekortkomingen en/of 

onregelmatigheden werden vastgesteld; 

verzoekt de interne controleur tevens om 
zijn verslagen over de follow-up en de 

evolutie van en de toegepaste oplossingen 

voor de problemen die bij de uitoefening 

van zijn mandaat zijn vastgesteld 

beschikbaar te stellen aan de Commissie 

begrotingscontrole; verzoekt de secretaris-

generaal procedures in te voeren voor de 

beoordeling van prestaties en resultaten; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 92 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 92 bis. verzoekt het Parlement om met het 

oog op gelijke kansen en naleving van 

arbeidsrechten richtsnoeren vast te stellen 

voor de toekenning van een graad aan 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers en voor elke functiegroep 

bijbehorende duidelijke 

functieomschrijvingen, 

verantwoordelijkheden en taken vast te 

stellen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Amendement  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. herinnert aan het antwoord van de 

administratie op vraag nr. 75 van de 

vragenlijst over de kwijting van het 

Parlement van 2013, namelijk dat zij 

besloten had om een einde te maken aan 

de praktijk van langdurige dienstreizen 

[...], hetgeen tot forse besparingen zou 

leiden; stelt echter vast dat momenteel in 

sterke tegenspraak daarmee 13 

medewerkers op langdurige dienstreis 

zijn; is van mening dat een langdurige 

dienstreis voor een personeelslid, met een 

ontheemdingstoelage en 

dagvergoedingen, naar een plaats waar 

dat personeelslid al woonde en werkte, 

een laakbaar gebruik van belastinggeld is 

en strijdig is met het statuut van de 

ambtenaren; dringt erop aan dat de 

omstandigheden van elke langdurige 

dienstreis worden verduidelijkt en met 

name dat de redenen en kosten voor die 

langdurige dienstreis worden 

bekendgemaakt; 

Schrappen 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Amendement  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. herinnert aan het antwoord van de 

administratie op vraag nr. 75 van de 

vragenlijst over de kwijting van het 

Parlement van 2013, namelijk dat zij 

besloten had om een einde te maken aan de 

praktijk van langdurige dienstreizen [...], 

hetgeen tot forse besparingen zou leiden; 

stelt echter vast dat momenteel in sterke 

tegenspraak daarmee 13 medewerkers op 

langdurige dienstreis zijn; is van mening 

dat een langdurige dienstreis voor een 

personeelslid, met een 

ontheemdingstoelage en 

dagvergoedingen, naar een plaats waar 

dat personeelslid al woonde en werkte, 

een laakbaar gebruik van belastinggeld is 

en strijdig is met het statuut van de 

ambtenaren; dringt erop aan dat de 

omstandigheden van elke langdurige 

dienstreis worden verduidelijkt en met 

name dat de redenen en kosten voor die 

langdurige dienstreis worden 

bekendgemaakt; 

32. herinnert aan het antwoord van de 

administratie op vraag nr. 75 van de 

vragenlijst over de kwijting van het 

Parlement van 2013, namelijk dat zij 

besloten had om een einde te maken aan de 

praktijk van langdurige dienstreizen, 

hetgeen tot forse besparingen zou leiden, 

maar wijst erop dat momenteel 13 

medewerkers op langdurige dienstreis zijn 

(voornamelijk voor universitaire 

studies/beurzen en technische bijstand 

voor de voorbereiding van 

voorzitterschappen van de Unie en voor 

informatiebureaus); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Amendement  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

33. herinnert eraan dat alle 

ambtenaren en andere personeelsleden 

van de Unie, zelfs degenen die in 

kabinetten werken, hun taken uitsluitend 

in het belang van de Unie dienen te 

verrichten, volgens de regels die zijn 

vastgesteld in het statuut van de 

ambtenaren; wijst erop dat de ambtenaren 

van de Unie worden betaald met 

belastinggeld en dat dit niet bedoeld is om 

persmedewerkers of andere 

personeelsleden te betalen die nationale 

politieke belangen van een Voorzitter 

bevorderen; verzoekt het Bureau 

duidelijke bepalingen op te nemen in de 

voorschriften van het Parlement; 

33. wijst erop dat het directoraat-

generaal Communicatie een aantal 

personeelsleden had aangeworven met 

Brussel als plaats van tewerkstelling; 

herinnert eraan dat de langdurige 

dienstreis tot doel had in te spelen op de 

toegenomen belangstelling van de Duitse 

media voor de werkzaamheden van het 

Europees Parlement (antwoord van de 

administratie in verband met de tweede 

vragenlijst van de Commissie 

begrotingscontrole); verwelkomt in dat 

verband het feit dat de functionaris 

volledig in het belang van de instelling 

optrad; 

Or. en 

 


