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Amendement

183. neemt nota van het feit dat
commissaris Oettinger op 25 september
2018 een interinstitutionele
rondetafelconferentie over de selectie en
benoeming van hogere leidinggevenden
heeft georganiseerd, hoewel deze
conferentie geen conclusie lijkt te hebben
opgeleverd; verzoekt de Commissie
daarom paragraaf 29 van zijn resolutie over
het integriteitsbeleid in de Commissie in de
praktijk te brengen;

183. is ingenomen met het feit dat
commissaris Oettinger op 25 september
2018 een interinstitutionele
rondetafelconferentie over de selectie en
benoeming van hogere leidinggevenden
heeft georganiseerd; betreurt evenwel dat
de conferentie geen conclusie lijkt te
hebben opgeleverd waardoor de
Commissie zich gesterkt kon voelen in
haar overtuiging dat de instellingen de
regels op passende en doelmatige wijze
toepassen1 bis; verzoekt de Commissie
daarom paragraaf 29 van zijn resolutie over
het integriteitsbeleid in de Commissie in de
praktijk te brengen;
__________________
1 bis

Advies van de Europese Commissie
inzake de aanbeveling van de Europese
Ombudsman - klachten ingediend door
delegaties van het Europees Parlement,
referentienrs. 488/2018/KR en
514/2018/KR.
Or. en
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Amendement

243. verzoekt de Commissie en de
lidstaten nogmaals deugdelijke procedures
in te voeren om de timing, de herkomst en
de bedragen van de corrigerende
maatregelen te bevestigen en informatie te
verstrekken die zoveel mogelijk aansluit bij
het jaar waarin de betalingen worden
verricht, het jaar waarin de desbetreffende
fout wordt vastgesteld en het jaar waarin
terugvorderingen of financiële correcties in
de toelichting bij de rekeningen worden
vermeld; verzoekt de Rekenkamer het
correctiepercentage dat is toegepast bij de
berekening van het foutenpercentage en het
oorspronkelijke foutenpercentage vóór
correctie in haar jaarverslag op te nemen;

243. verzoekt de Commissie en de
lidstaten nogmaals deugdelijke procedures
in te voeren om de timing, de herkomst en
de bedragen van de corrigerende
maatregelen te bevestigen en informatie te
verstrekken die zoveel mogelijk aansluit bij
het jaar waarin de betalingen worden
verricht, het jaar waarin de desbetreffende
fout wordt vastgesteld en het jaar waarin
terugvorderingen of financiële correcties in
de toelichting bij de rekeningen worden
vermeld; verzoekt de Rekenkamer het
correctiepercentage dat is toegepast bij de
berekening van het foutenpercentage en het
oorspronkelijke foutenpercentage vóór
correctie in haar jaarverslag op te nemen;
betreurt het feit dat dit niet is gebeurd in
het jaarverslag over 2017;
Or. en
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