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NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/50 

Amendement  50 

Dominique Bilde 

namens de ENF-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. neemt nota van het antwoord van 

de secretaris-generaal inzake het 

onderzoek naar een geaccrediteerde 

parlementaire medewerker van de 

voormalige Voorzitter van het Parlement 

die ervan wordt verdacht zijn plichten met 

betrekking tot de melding van zijn externe 

activiteiten niet te zijn nagekomen; is 

ingenomen met het feit dat dit onderzoek 

medio maart van dit jaar is afgerond; 

verzoekt de secretaris-generaal de 

bevindingen van dit onderzoek te doen 

toekomen aan de Commissie 

begrotingscontrole en deze commissie op 

de hoogte te houden van de naar 

aanleiding daarvan te nemen 

maatregelen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Amendement  51 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 38 bis. betreurt dat de huidige kwijting 

N+2 de leden in het algemeen en de leden 

van de Commissie begrotingscontrole in 

het bijzonder niet in staat stelt snel 

onderzoek te doen naar problemen op het 

gebied van beheer en boekhouding van 

het Parlement en de nodige correcties ter 

zake door te voeren; wijst erop dat deze 

tekortkoming vooral merkbaar is wanneer 

het gaat om problemen die te maken 

hebben met de Voorzitter van de 

instelling, omdat de kwijting voor het 

laatste jaar van diens mandaat pas twee 

jaar later kan plaatsvinden; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Amendement  52 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 51 bis. is verbaasd over het beperkte 

aantal geschenken dat is gemeld uit 

hoofde van artikel 5 van de Gedragscode 

van de leden; herinnert eraan dat alle 

leden melding moeten maken van de 

geschenken die zij ontvangen wanneer zij 

het Parlement in officiële hoedanigheid 

vertegenwoordigen; benadrukt met name 

dat het vorige presidentschap van de 

instelling in de afgelopen vijf jaar geen 

enkel geschenk heeft gemeld; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Amendement  53 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 51 ter. wijst erop dat de 

vertegenwoordiger van het Parlement 

voor de brexit in verschillende bedrijven 

betaalde activiteiten verricht, die naar 

behoren zijn gemeld in zijn 

belangenverklaring; benadrukt dat hij 

vanwege zijn positie waarschijnlijk 

toegang heeft tot gevoelige informatie die 

van belang kan zijn voor deze bedrijven; 

is daarom bezorgd over het mogelijke 

belangenconflict dat zich door deze 

situatie kan voordoen als bedoeld in 

artikel 3, lid 1, van bijlage I bij het 

Reglement van het Parlement; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Amendement  54 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 51 quater. verzoekt de 

vertegenwoordiger van het Parlement 

voor de brexit de situatie met betrekking 

tot deze bedrijven nader toe te lichten, 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, van bijlage 

I bij het Reglement van het Parlement; 

verzoekt de Voorzitter van het Parlement 

te waarborgen dat deze situatie de 

geloofwaardigheid van het Parlement niet 

ondermijnt; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Amendement  55 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 121 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 121 bis. betreurt dat momenteel 

wordt onderhandeld over de oprichting 

van een publiek-privaat partnerschap 

voor het gebruik van het Wiertz-gebouw 

en de bijbehorende tuin; is van mening 

dat de doelstelling van een groter aantal 

vergaderzalen ook bereikt kan worden 

door een beter beheer van de momenteel 

beschikbare zalen; is daarom van mening 

dat de voorgestelde 2,1 miljoen EUR voor 

de werkzaamheden een verspilling van 

publieke middelen vormen in een tijd 

waarin verkleining van de begroting het 

hoofddoel van het Parlement zou moeten 

zijn; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Amendement  56 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 146 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 146 bis. plaatst vraagtekens bij het 

organigram van het Parlement waarin de 

nieuwe Autoriteit voor Europese politieke 

partijen en Europese politieke stichtingen 

wordt ondergebracht onder de 

hiërarchische verantwoordelijkheid van 

de secretaris-generaal, en vraagt zich af 

of deze bestuurlijke organisatie 

verenigbaar is met artikel 6, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Amendement  57 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 146 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 146 ter. wijst erop dat de Autoriteit 

rechtspersoonlijkheid heeft (artikel 6, lid 

2)1bis, zich fysiek bevindt in het 

Parlement, dat de Autoriteit de benodigde 

kantoorruimte ter beschikking stelt en 

zorgt voor faciliteiten voor administratieve 

ondersteuning (artikel 6, lid 4), dat de 

personeelsleden afkomstig zijn van een of 

meer instellingen van de Unie (artikel 6, 

lid 5) en dat de kredieten voor haar 

uitgaven in de algemene begroting van de 

EU onder een afzonderlijke titel in de 

afdeling van het Europees Parlement 

worden ondergebracht; vraagt 

verduidelijking over de toekomstige 

kwijtingsprocedure die uit deze artikelen 

voortvloeit; 

 _________________ 

 1bis Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1141/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 

2014 betreffende het statuut en de 

financiering van Europese politieke 

partijen en Europese politieke stichtingen 

(PB L 317 van 4.11.2014)  

Or. en 

 


