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12.4.2018 A8-0105/17 

Amendement  17 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 63 bis. maakt zich zorgen over de 

toenemende politisering van het 

personeelsbeleid, in het bijzonder met 

betrekking tot de hogere leidinggevende 

posities bij de instelling; beklemtoont dat 

een dergelijke ontwikkeling ernstige 

twijfels doet rijzen aan de onpartijdigheid 

van de ambtenaren, die een onmisbare 

voorwaarde is voor een goed bestuur van 

een instelling die zich laat voorstaan op 

haar democratisch gehalte; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/18 

Amendement  18 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 83 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 83 bis. herinnert eraan dat het Parlement 

het PHS-gebouw in Brussel in de periode 

1993-1995 heeft aangekocht voor een 

bedrag van 303 miljoen EUR; staat ervan 

versteld dat het gebouw nog geen 23 jaar 

later het eind van zijn levensduur zou 

hebben bereikt; benadrukt dat de 

bouwkosten van een vervangend gebouw 

op dit ogenblik worden geschat op 

430 miljoen EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/20 

Amendement  20 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 134 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 134 ter. herinnert eraan dat de 

leden van het Europees Parlement 

volgens de gedragscode melding moeten 

maken van eventuele giften die zij 

ontvangen wanneer zij het Parlement 

officieel vertegenwoordigen, 

overeenkomstig de voorschriften als 

omschreven in de invoeringsmaatregelen 

van de gedragscode, en dat deze giften in 

het giftenregister moeten worden 

ingevoerd; vraagt zich af waarom er in 

2016 slechts één gift is aangegeven, 

terwijl dat er in 2015 25 waren; 

Or. en 

 


