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13.4.2018 A8-0137/65 

Amendement  65 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 152 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 152 bis. merkt op dat DG REGIO 

wijst op zijn bijdrage aan de Europa 2020-

doelstellingen:  

(a) banen, groei en investeringen tot stand 

brengen, 

(b) de digitale interne markt ontwikkelen, 

(c) energie-efficiëntie en de digitale 

interne markt bevorderen, 

(d) de interne markt efficiënter maken, en 

(e) de daadwerkelijke integratie van 

migranten ondersteunen; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Amendement  66 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 204 – letter g bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (g bis) bezinning op de vraag of 

handhaving van de ex-antevoorwaarden 

voor de periode na 2020 de efficiëntie en 

doeltreffendheid van het cohesiebeleid 

daadwerkelijk zou verbeteren; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Amendement  67 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 205 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

205. dringt erop aan dat DG REGIO en 

DG EMPL hun voorstellen voor de 
landenspecifieke aanbevelingen opnemen 

in hun respectief jaarlijks 

activiteitenverslag, zoals het Parlement 

reeds meermaals heeft gevraagd; 

205. neemt nota van het gedetailleerde 

antwoord van commissaris Oettinger aan 

de rapporteur en van zijn conclusie dat de 

jaarlijkse activiteitenverslagen niet bedoeld 

zijn om landenspecifieke aanbevelingen 

naar voren te schuiven. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Amendement  68 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 230 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

230. benadrukt dat er tekortkomingen 

zijn geconstateerd in met name het 

beheer- en controlesysteem van Hongarije 

(betreffende de te late beheersverklaring 

van het betaalorgaan en tekortkomingen 

in de vergroeningsbetalingen), Bulgarije 

(betreffende vergroening en de 

biologische status van landbouwers), 

Polen (betreffende 

vergroeningsbetalingen) en Italië 

(betreffende tekortkomingen bij het 

correct bepalen van de subsidiabiliteit van 

grond en een actieve landbouwer); 

Schrappen 

Or. es 



 

AM\1150988NL.docx  PE618.415v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.4.2018 A8-0137/69 

Amendement  69 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 253 – letter a 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(a) landbouwers moeten GLB-

betalingen ontvangen indien ze voldoen 

aan één reeks basismilieunormen, inclusief 

GLMC's en vergroeningsvereisten, die 

verder gaan dan de vereisten van de 

milieuwetgeving; is in dit verband 

ingenomen met de logica van de 

"resultaatgerichte begroting"-aanpak van 

de Commissie; is van mening dat een 

toekomstgericht uitvoeringssysteem meer 

op resultaat gericht dient te zijn; 

(a) landbouwers moeten GLB-

vergroeningsbetalingen ontvangen indien 

ze voldoen aan één reeks 

basismilieunormen, inclusief GLMC's en 

vergroeningsvereisten, die verder gaan dan 

de vereisten van de milieuwetgeving; is in 

dit verband ingenomen met de logica van 

de "resultaatgerichte begroting"-aanpak 

van de Commissie; is van mening dat een 

toekomstgericht uitvoeringssysteem meer 

op resultaat gericht dient te zijn; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Amendement  70 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 288 – letter a 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(a) ondanks de aanzienlijke steun van 

de EU eind 2016 de opvangfaciliteiten in 

Griekenland en Italië nog niet toereikend 

waren; 

(a) ondanks de aanzienlijke steun van 

de EU eind 2016 de opvangfaciliteiten in 

Griekenland en Italië nog niet toereikend 

waren; evenmin was voorzien in de nodige 

middelen voor andere aan derde landen 

grenzende lidstaten die een land van 

bestemming zouden kunnen worden in de 

verdere migratiecrisis; 

Or. es 



 

AM\1150988NL.docx  PE618.415v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.4.2018 A8-0137/71 

Amendement  71 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 294 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 294 bis. vraagt in dat verband dat 

leden van de Commissie opgave doen van 

al hun belangen (als aandeelhouder, lid 

van een raad van bestuur, adviseur, 

consultant, lid van aanverwante 

stichtingen enz.) met betrekking tot alle 

bedrijven waarbij zij betrokken zijn 

geweest, en tevens van de belangen van 

hun naaste familieleden, alsook van de 

wijzigingen die hebben plaatsgevonden 

sinds het moment waarop zij zich 

kandidaat hebben gesteld; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Amendement  72 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 310 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

310. heeft onlangs vernomen dat de 

eerste bouwfase van JMO II naar 

verwachting pas in 2020 wordt voltooid, en 

de tweede fase in 2024; wijst erop dat de 

Commissie de volgende verklaringen voor 

de vertragingen geeft: 

310. heeft onlangs vernomen dat de 

eerste bouwfase van JMO II naar 

verwachting pas begin 2020 zal worden 

opgeleverd, en de tweede fase begin 2024; 

neemt kennis van de verklaringen van de 

Commissie ten aanzien van de oorzaken 

van de vertragingen en verzoekt om 

bewijsstukken te ontvangen die deze 
verklaringen staven, evenals een 

gedetailleerd overzicht van de kosten die 

de vertraging bij de oplevering van het 

gebouw met zich brengt: 

Or. es 

 

 


