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11.4.2018 A8-0137/20 

Amendement  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 292 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 292 ter. wijst op de inconsistentie 

die is gecreëerd door diverse afzonderlijke 

leden van de Commissie die, zoals blijkt 

uit hun vergaderingenregister, hun 

ontmoeting met dhr. Barroso omschreven 

als ontmoetingen met Goldman Sachs 

International; concludeert dat de 

ontmoetingen met dhr. Barosso ofwel 

geen lobbybijeenkomsten waren, hetgeen 

zou betekenen dat de beloften aan de 

Europese Ombudsman niet werden 

nagekomen en dat het 

vergaderingenregister van de Commissie 

geen daadwerkelijk transparant register 

vormt, of dat de ontmoetingen met dhr. 

Barosso werden behandeld als 

ontmoetingen met een 

belangenbehartiger, hetgeen zou 

betekenen dat de door de ad‑ hoc ethische 

commissie opgestelde voorwaarden 

werden geschonden; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Amendement  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 296 bis. verzoekt de Commissie 

ervoor te zorgen dat de onafhankelijke 

ethische commissie jaarlijks een verslag 

opstelt en publiceert; bevestigt nogmaals 

dat de onafhankelijke ethische commissie 

iedere aanbeveling kan doen inzake de 

verbetering van de gedragscode of inzake 

de tenuitvoerlegging ervan; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Amendement  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 296 ter. vraagt zich af of de recente 

procedure voor de benoeming van de 

secretaris-generaal zonder een 

deugdelijke bekendmaking van de 

vacature in het belang van de dienst was, 

in het bijzonder aangezien het voormalige 

hoofd van het kabinet vooraf werd 

geïnformeerd over het voornemen van de 

secretaris-generaal om met pensioen te 

gaan, terwijl andere kandidaten binnen 

het ambtenarenapparaat de mogelijkheid 

om te solliciteren werd ontzegd; 

benadrukt dat de niet-bekendmaking niet 

in overeenstemming is met de moderne 

normen van transparantie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Amendement  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 322 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 322 bis. betreurt het gebrek aan 

continuïteit van de landenspecifieke 

rapportage in het tweede verslag van de 

Commissie over bestrijding van corruptie 

in de EU (ARES (2017)455202); dringt er 

bij de Commissie op aan opnieuw, los van 

het Economisch Semester, verslag uit te 

brengen over de stand van corruptie in de 

lidstaten, en daarbij ook de 

doeltreffendheid te beoordelen van door 

de EU ondersteunde 

corruptiebestrijdingsinspanningen; dringt 

er met klem bij de Commissie op aan 

corruptiebestrijdingsinspanningen niet 

uitsluitend te beoordelen in termen van 

economisch verlies; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Amendement  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 322 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 322 ter. dringt er bij de Commissie 

op zich opnieuw in te spannen voor de 

toetreding van de EU tot de Greco (Groep 

van Staten tegen Corruptie); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Amendement  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 322 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 322 quater. herinnert aan de toename 

van het actuarieel tekort van het 

vrijwillige Pensioenfonds van het 

Europees Parlement; neemt kennis van 

het feit dat commissarissen geld 

ontvangen uit het vrijwillige 

pensioenfonds als voormalige leden van 

het Europees Parlement, terwijl zij nog 

steeds werkzaam zijn als commissaris; 

dringt er bij de desbetreffende 

commissarissen op aan in dit opzicht hulp 

te bieden door hun vrijwillige pensioen te 

verminderen of er afstand van te doen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Amendement  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 323 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

323. neemt nota van de bevindingen en 

aanbevelingen van de studie van 

beleidsafdeling D van het Parlement 

getiteld "Transitional allowances for 

former EU office holders – too few 

conditions?"; verzoekt de Commissie deze 

aanbevelingen in aanmerking te nemen en 

een herziening van de 

overbruggingstoelagen voor voormalige 

bekleders van een openbaar ambt in de EU 

te starten, om de transparantie van de 

toelagen en de verantwoording voor de 

EU-begroting tegenover de burgers te 

vergroten; 

323. neemt nota van de bevindingen en 

aanbevelingen van de studie van 

beleidsafdeling D van het Parlement 

getiteld "Transitional allowances for 

former EU office holders – too few 

conditions?"; verzoekt de Commissie deze 

aanbevelingen in aanmerking te nemen en 

een herziening van de 

overbruggingstoelagen voor voormalige 

bekleders van een openbaar ambt in de EU 

te starten, om de transparantie van de 

toelagen en de verantwoording voor de 

EU-begroting tegenover de burgers te 

vergroten; dringt er in het bijzonder bij 

voormalige EU-functionarissen op aan 

geen lobbyactiviteiten te ondernemen bij 

EU-instellingen zolang zij een 

overbruggingstoelage ontvangen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 326 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

326. is ingenomen met de vooruitgang 

die is geboekt, maar merkt op dat 4 van de 

10 civiele missies in het kader van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) nog niet door de 

Commissie zijn erkend als zijnde in 

overeenstemming met artikel 60 van het 

Financieel Reglement; dringt er bij de 

Commissie op meer te doen voor de 

accreditatie van alle civiele GVDB-

missies, overeenkomstig de aanbeveling 

van de Europese Rekenkamer, zodat ze 

kunnen worden belast met 

begrotingsuitvoeringstaken onder indirect 

beheer; 

326. merkt bezorgd op dat 4 van de 10 

civiele missies in het kader van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) nog niet door de 

Commissie zijn erkend als zijnde in 

overeenstemming met artikel 60 van het 

Financieel Reglement; dringt er bij de 

Commissie op meer te doen voor de 

accreditatie van alle civiele GVDB-

missies, overeenkomstig de aanbeveling 

van de Europese Rekenkamer, zodat ze 

kunnen worden belast met 

begrotingsuitvoeringstaken onder indirect 

beheer; 

Or. en 

 

 


