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24.4.2017 A8-0153/43 

Amendement  43 

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 34 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

34. neemt nota van het besluit van de 

Voorzitter van 21 oktober 2015, waarmee 

hij mensen in leidinggevende functies bij 

het Parlement wenste te benoemen zonder 

de procedures in acht te nemen, en met 

name zonder sollicitatieoproepen; stelt 

vast dat dit besluit "niet strookte met de 

regels" (antwoord van de administratie op 

de tweede vragenlijst van de Commissie 

begrotingscontrole); vraagt dat dit besluit 

van de Voorzitter formeel wordt 

herroepen; 

34. verwelkomt het feit dat bij alle 

besluiten inzake personeel binnen het 

kabinet van de voormalige Voorzitter van 

het Parlement het advies van de 

administratie van het Parlement is 

opgevolgd en dat de aanbevelingen van de 

administratie door het kabinet zijn 

uitgevoerd; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Amendement  44 

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 35 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

35. stelt vast dat de Voorzitter zichzelf 

op 15 december 2015 heeft gemachtigd 

om aan zijn kabinetsleden een bijzondere, 

onbegrensde toelage bovenop de 

bestaande kabinetstoelage te verlenen, 

hoewel het statuut van de ambtenaren niet 

in een dergelijke bijzondere toelage 

voorziet; stelt opnieuw de vraag of deze 

machtiging rechtmatig is en of deze 

bijzondere toelagen geldig zijn; vraagt dat 

wordt nagegaan of het betreffende besluit 

moet worden herroepen; 

35. stelt vast dat de leden van het 

kabinet van de Voorzitter van het 

Parlement gewoonlijk in een hogere rang 

zijn geplaatst dan in hun normale 

loopbaan, in verband met de uitbreiding 

van hun verantwoordelijkheden en taken, 

en dat ze recht hebben op een 

kabinetstoelage, die ook wordt uitbetaald 

aan leden van de kabinetten van de 

secretaris-generaal en de adjunct-

secretaris-generaal; herinnert eraan dat 

in het kabinet van de voormalig Voorzitter 

van het Parlement hogere 

kabinetstoelagen werden uitbetaald aan 

slechts twee personeelsleden die op grond 

van het Personeelsstatuut niet 

gedetacheerd konden worden naar een 

hogere rang (antwoord van de 

administratie in verband met de tweede 

vragenlijst van de Commissie 

begrotingscontrole), teneinde alle leden 

van het kabinet gelijk te behandelen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Amendement  45 

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 35 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. wijst erop dat de besluiten inzake 

het personeel die uiteindelijk in december 

2015 door de Voorzitter van het 

Parlement zijn genomen, door de 

administratie waren beoordeeld voordat ze 

werden ondertekend en waren verklaard 

in overeenstemming te zijn met het 

regelgevingskader van het Parlement; 

verzoekt de secretaris-generaal te 

bevestigen dat de regels zijn nageleefd; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Amendement  46 

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 38 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

38. betreurt het dat het Parlement zijn 

Voorzitter voor de uitvoering van de 

begroting van het Parlement voor het 

boekjaar 2014 kwijting heeft verleend en 

op het laatste moment belangrijke 

paragrafen heeft geschrapt die verdere 

vragen doen rijzen over de politieke 

activiteiten en financiële gedragingen van 

de Voorzitter tijdens de Europese 

verkiezingen van 2014; 

Schrappen 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Amendement  47 

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 38 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

38. betreurt het dat het Parlement zijn 

Voorzitter voor de uitvoering van de 

begroting van het Parlement voor het 

boekjaar 2014 kwijting heeft verleend en 

op het laatste moment belangrijke 

paragrafen heeft geschrapt die verdere 

vragen doen rijzen over de politieke 

activiteiten en financiële gedragingen van 

de Voorzitter tijdens de Europese 

verkiezingen van 2014; 

38. wijst erop dat het Parlement zijn 

Voorzitter voor de uitvoering van de 

begroting van het Parlement voor het 

boekjaar 2014 kwijting heeft verleend (met 

480 stemmen voor, 149 tegen en 16 

onthoudingen) en op het laatste moment 

belangrijke paragrafen heeft geschrapt die 

verdere vragen doen rijzen over de 

politieke activiteiten en financiële 

gedragingen van de Voorzitter tijdens de 

Europese verkiezingen van 2014, na 

antwoorden en toelichtingen te hebben 

ontvangen van zowel de Voorzitter als de 

secretaris-generaal; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Amendement  48 

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 101 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 101 ter. wijst er echter op dat het de 

verantwoordelijkheid van de dienst 

Reisorganisatie (TOS) van het 

directoraat-generaal Financiën is om met 

de relevante organisaties te 

onderhandelen over de reistarieven voor 

leden en personeel in het kader van hun 

Parlementaire werkzaamheden 

(luchtvaart, trein, charters, Thalys, enz.); 

wijst erop dat het reisbureau van het 

Parlement zowel rekening houdt met de 

door de TOS onderhandelde tarieven als 

met de tarieven van zijn eigen 

ondernemingen, en altijd de laagste prijs 

biedt; wijst er tevens op dat het reisbureau 

altijd vier tariefopties biedt (Business, Eco 

Flex, Eco en Low Cost, indien 

beschikbaar); wijst erop dat het project 

voor meer input van de reizigers heeft 

geleid tot verbeteringen in de interne 

samenwerking tussen de TOS en het 

reisbureau om een meer 

gepersonaliseerde dienstverlening voor de 

gebruikers te waarborgen, en vraagt 

beiden om deze samenwerking en de 

kwaliteit van de geboden diensten te 

blijven verbeteren; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Amendement  49 

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 102 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

102. verzoekt het reisagentschap actief 

te trachten lagere prijzen aan te bieden, 

ongeacht de luchtvaartmaatschappij; 

vraagt dat het reisagentschap een 

feedbackprocedure invoert 

(klantentevredenheidsenquêtes) om na te 

gaan op welke gebieden nog vooruitgang 

kan worden geboekt; 

102. verzoekt de TOS actief te streven 

naar het bieden van lagere prijzen voor 

eender welke luchtvaartmaatschappij; 

vraagt dat de TOS in samenwerking met 

het reisbureau een feedbackprocedure 

invoert (klantentevredenheidsenquêtes) om 

na te gaan op welke gebieden nog 

vooruitgang kan worden geboekt; 

Or. en 

 


