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11.4.2018 A8-0105/37 

Amendement  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt het Bureau en de 

secretaris-generaal met name verslag uit 

te brengen over de volgende 

aanbevelingen, die het Parlement al in 

zijn kwijtingsresolutie van 2015 heeft 

goedgekeurd: 

 - het verzoek om de agendapunten 

van het Bureau ruim vóór de 

vergaderingen op het intranet te 

publiceren en om de notulen van de 

vergaderingen sneller te publiceren en 

niet te wachten tot deze beschikbaar zijn 

in alle talen, en het verzoek om de 

relevante documenten die door de 

secretaris-generaal zijn ingediend bij het 

Bureau in een machinaal leesbaar 

formaat te publiceren op de website van 

het Europees Parlement, tenzij dit gezien 

de aard van de informatie in deze 

documenten niet mogelijk is, zoals 

bijvoorbeeld in het geval van de 

bescherming van persoonsgegevens;1 bis 

 - het verzoek aan de secretaris-

generaal om het mogelijk te maken voor 

leden om desgewenst gegevens inzake 

door het Parlement aan hen uitbetaalde 

vergoedingen op hun eigen webpagina 

bekend te maken, met behulp van 

gegevensbestanden die gemakkelijk 

kunnen worden verwerkt; 1 ter 
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 - het verzoek aan de administratie 

van het Parlement om verslag uit te 

brengen over het gebruik van de 

gebouwen van het Parlement door 

belangenvertegenwoordigers en andere 

externe organisaties; 1 quater 

 - zijn bezorgdheid over de huidige 

gedragscode voor de leden die wellicht 

nog verder moet worden verbeterd om 

belangenverstrengeling tegen te gaan, 

waarbij specifiek aandacht moet worden 

besteed aan de volgende punten: 1 quinquies 

  - betaalde nevenfuncties van 

leden; 

  - lobbyactiviteiten bij de 

Europese instellingen door voormalige 

leden terwijl zij recht hebben op een 

overbruggingstoelage; 

  - de registratie van de 

belangenverklaringen van de leden; 

  - de samenstelling en 

bevoegdheden van het raadgevend comité; 

 - het verzoek aan het Bureau om in 

gesprek te treden met de lokale 

autoriteiten om te zien hoe 

laatstgenoemden kunnen bijdragen aan 

de financiering van het Huis van de 

Europese Geschiedenis; 1 sexies 

 __________________ 

 1 bis Leden 40 en 41 van de resolutie 

van het Europees Parlement van 27 april 

2017 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit 

over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de algemene begroting van 

de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling I – Europees Parlement 

(2016/2152(DEC)) 

 1 ter Lid 47 van de resolutie van het 

Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van het besluit over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 
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Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling I – Europees Parlement 

(2016/2152(DEC)) 

 1 quater Lid 51 van de resolutie van het 

Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van het besluit over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling I – Europees Parlement 

(2016/2152(DEC)) 

 1 quinquies Lid 52 van de resolutie van 

het Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van het besluit over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling I – Europees Parlement 

(2016/2152(DEC)) 

 1 sexies Lid 69 van de resolutie van het 

Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van het besluit over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling I – Europees Parlement 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Amendement  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt er bij de secretaris-generaal 

op aan om met de Belgische 

spoorwegmaatschappij te onderhandelen 

over het inzetten van meer rechtstreekse 

treinen tussen het Luxemburg-station in 

Brussel en het vliegveld Zaventem op de 

drukste aankomst- en vertrektijden van de 

leden, om reistijd te besparen en 

tegelijkertijd de CO2-voetafdruk van de 

leden te verminderen; verzoekt het 

secretariaat treinreizen voor de leden te 

stimuleren; 

35. dringt er bij de secretaris-generaal 

op aan om met de Belgische 

spoorwegmaatschappij te onderhandelen 

over het inzetten van meer rechtstreekse 

treinen tussen het Luxemburg-station in 

Brussel en het vliegveld Zaventem op de 

drukste aankomst- en vertrektijden van de 

leden, om reistijd te besparen en 

tegelijkertijd de CO2-voetafdruk van de 

leden te verminderen; verzoekt het 

secretariaat treinreizen voor de leden te 

stimuleren door bijvoorbeeld niet langer 

dienstvoertuigen op het vliegveld 

beschikbaar te stellen aan de leden op 

tijden dat er rechtstreekse treinen zijn; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Amendement  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 57 bis. merkt op dat het aantal 

toeschouwers bij de LUX-prijs nog steeds 

zeer beperkt is en vraagt zich af of de prijs 

te rechtvaardigen is; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Amendement  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 57 ter. verzoekt het Bureau nogmaals om 

in gesprek te blijven met de lokale 

autoriteiten teneinde een beeld te krijgen 

van de manier waarop laatstgenoemden 

verder kunnen bijdragen aan de 

financiering van het Huis van de 

Europese Geschiedenis; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Amendement  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis. merkt evenwel op dat deze 

uitbestedingsbesluiten geen verklaring 

kunnen vormen voor het inzetten van al 

het externe personeel en dat bijvoorbeeld 

bij het directoraat-generaal Innovatie en 

Technologische Ondersteuning (DG 

ITEC) de verhouding tussen extern 

personeel en ambtenaren moeilijk te 

verklaren is; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Amendement  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 87 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 87 bis. spreekt opnieuw zijn afkeuring uit 

over het besluit om het meubilair in de 

kantoren van de leden en hun 

medewerkers in Brussel te vervangen; 

merkt op dat het overgrote deel van het 

meubilair nog perfect bruikbaar en 

presentabel is en dat er dus geen enkele 

reden is om het te vervangen; is van 

mening dat feedback van een aantal leden 

(in plaats van een algemene rondvraag) 

geen voldoende reden voor de verandering 

is, net zo min als de argumenten met 

betrekking tot smaak, mode of ouderwetse 

stijl die de administratie aanvoert; is van 

mening dat meubels alleen dienen te 

worden vervangen bij duidelijke tekenen 

van beschadiging, ernstige slijtage of 

specifieke dan wel algemene risico's voor 

de gezondheid op het werk (bijvoorbeeld 

om de ergonomie van de bureaus of 

bureaustoelen te verbeteren); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Amendement  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 87 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 87 ter. herinnert de secretaris-generaal 

aan de uitkomst van de rondvraag van het 

personeelscomité over de invoering van 

gedeelde kantoren voor het personeel, 

waarop 3 000 reacties zijn ontvangen en 

80 % van de personeelsleden te kennen 

heeft gegeven dat zij tegen gedeelde 

kantoren zijn; verzoekt de secretaris-

generaal een plan uit te werken voor de 

raadpleging van het personeel en een 

vervolg te geven aan de uitkomst van de 

rondvraag; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Amendement  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

100. wijst erop dat het Parlement garant 

staat voor de pensioenuitkeringen indien en 

wanneer dit fonds niet in staat blijkt aan 

zijn verplichtingen te voldoen; is verheugd 

over de aankondiging van de secretaris-

generaal dat hij een actieplan bij het 

Bureau heeft ingediend; 

100. wijst erop dat het Parlement op dit 

moment garant staat voor de 

pensioenuitkeringen indien en wanneer dit 

fonds niet in staat blijkt aan zijn 

verplichtingen te voldoen; verzoekt het 

Bureau zo spoedig mogelijk een 

beoordeling uit te voeren van de huidige 

toestand van het pensioenfonds; vraagt 

het Bureau met klem nog eens terug te 

komen op zijn besluit van 1 april 2009 

"dat het Parlement zijn wettelijke 

verantwoordelijkheid zal nemen om het 

recht op een aanvullend pensioen, na 

uitputting van het pensioenfonds, van de 

Parlementsleden die zijn aangesloten bij 

de regeling te waarborgen" en op zoek te 

gaan naar oplossingen om het tekort 

terug te dringen door een 

premieverhoging in te voeren of door 

voormalige leden te vragen vrijwillig een 

steentje bij te dragen door hun vrijwillig 

pensioen te verminderen of op te geven; is 

verheugd over de aankondiging van de 

secretaris-generaal dat hij een actieplan bij 

het Bureau heeft ingediend; verzoekt het 

Bureau zich eveneens te buigen over het 

functioneren van de 

verzekeringsmaatschappij die het fonds in 

beheer heeft, en te overwegen de namen 

vrij te geven van degenen die van het 
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fonds gebruikmaken, voor zover dit in 

overeenstemming is met de wetgeving van 

de Unie inzake de bescherming van 

persoonsgegevens; 

Or. en 

 


