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Amendement 1
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de definitieve 
kredieten van het Parlement voor 2018 in 
totaal 1 950 687 373 EUR beliepen, zijnde 
18,9 % van rubriek V van het meerjarig 
financieel kader1 voor de administratieve 
uitgaven van de EU-instellingen als geheel 
in 2018, en neerkomen op een stijging met 
2,2 % ten opzichte van de begroting 2017 
(1 909 590 000 EUR);

1. stelt vast dat de definitieve 
kredieten van het Parlement voor 2018 in 
totaal 1 950 687 373 EUR beliepen, zijnde 
18,9 % van rubriek V van het meerjarig 
financieel kader1 voor de administratieve 
uitgaven van de EU-instellingen als geheel 
in 2018, en neerkomen op een stijging met 
2,2 % ten opzichte van de begroting 2017 
(1 909 590 000 EUR); wijst erop dat deze 
stijging hoger is dan de inflatie in België, 
die in 2018 slechts 2,05 % bedroeg;

_________________ _________________
1 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad van 
2 december 2013 tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020 (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 884).

1 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad van 
2 december 2013 tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020 (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 884).

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt kennis van de specifieke 
vaststelling met betrekking tot het 
Parlement in het verslag van de 
Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Parlement voor het begrotingsjaar 2018 
(“het verslag van de Rekenkamer”); merkt 
op dat de instellingen, inclusief het 
Parlement, het gezien de terroristische 

10. neemt kennis van de specifieke 
vaststelling met betrekking tot het 
Parlement in het verslag van de 
Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Parlement voor het begrotingsjaar 2018 
(“het verslag van de Rekenkamer”); merkt 
op dat de instellingen, inclusief het 
Parlement, het gezien de terroristische 



PE646.990v02-00 4/125 AM\1199139NL.docx

NL

aanslagen van de afgelopen jaren dringend 
nodig hebben geacht om de bescherming 
van personen en gebouwen te verbeteren; 
merkt op dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft aangetroffen in de 
door het Parlement en de Commissie 
georganiseerde procedures; merkt op dat 
het Parlement voor de uitvoering van 
specifieke beveiligingsgerelateerde 
bouwwerken gebruik heeft gemaakt van 
reeds bestaande raamcontracten en dat het 
ontwerp van deze raamcontracten het 
Parlement in staat heeft gesteld om 
opdracht te geven tot werken die niet 
waren opgenomen in de oorspronkelijke 
prijsopgave, op basis van één prijsopgave 
van de contractant; merkt op dat het 
Parlement deze benadering heeft gevolgd 
bij twee van de vier procedures die de 
Rekenkamer heeft onderzocht, wat zou 
kunnen betekenen dat de werkzaamheden 
niet zijn aanbesteed tegen de laagste prijs;

aanslagen van de afgelopen jaren dringend 
nodig hebben geacht om de bescherming 
van personen en gebouwen te verbeteren; 
neemt kennis van de opmerkingen van de 
Rekenkamer over de door het Parlement en 
de Commissie georganiseerde procedures; 
merkt op dat het Parlement voor de 
uitvoering van specifieke 
beveiligingsgerelateerde bouwwerken 
gebruik heeft gemaakt van reeds bestaande 
raamcontracten en dat het ontwerp van 
deze raamcontracten het Parlement in staat 
heeft gesteld om opdracht te geven tot 
essentiële beveiligingsdiensten die niet 
waren opgenomen in de oorspronkelijke 
prijsopgave, op basis van één prijsopgave 
van de contractant; merkt op dat het 
Parlement deze methode heeft gevolgd bij 
twee van de vier procedures die de 
Rekenkamer heeft onderzocht;

Or. ro

Amendement 3
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt kennis van de specifieke 
vaststelling met betrekking tot het 
Parlement in het verslag van de 
Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Parlement voor het begrotingsjaar 2018 
(“het verslag van de Rekenkamer”); merkt 
op dat de instellingen, inclusief het 
Parlement, het gezien de terroristische 
aanslagen van de afgelopen jaren dringend 
nodig hebben geacht om de bescherming 
van personen en gebouwen te verbeteren; 
merkt op dat de Rekenkamer 
tekortkomingen heeft aangetroffen in de 
door het Parlement en de Commissie 

10. neemt kennis van de specifieke 
vaststelling met betrekking tot het 
Parlement in het verslag van de 
Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Parlement voor het begrotingsjaar 2018 
(“het verslag van de Rekenkamer”); merkt 
op dat de instellingen, inclusief het 
Parlement, het gezien de terroristische 
aanslagen van de afgelopen jaren dringend 
nodig hebben geacht om de bescherming 
van personen en gebouwen te verbeteren; 
merkt met bezorgdheid op dat de 
Rekenkamer tekortkomingen heeft 
aangetroffen in de door het Parlement en 
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georganiseerde procedures; merkt op dat 
het Parlement voor de uitvoering van 
specifieke beveiligingsgerelateerde 
bouwwerken gebruik heeft gemaakt van 
reeds bestaande raamcontracten en dat het 
ontwerp van deze raamcontracten het 
Parlement in staat heeft gesteld om 
opdracht te geven tot werken die niet 
waren opgenomen in de oorspronkelijke 
prijsopgave, op basis van één prijsopgave 
van de contractant; merkt op dat het 
Parlement deze benadering heeft gevolgd 
bij twee van de vier procedures die de 
Rekenkamer heeft onderzocht, wat zou 
kunnen betekenen dat de werkzaamheden 
niet zijn aanbesteed tegen de laagste prijs;

de Commissie georganiseerde procedures; 
merkt op dat het Parlement voor de 
uitvoering van specifieke 
beveiligingsgerelateerde bouwwerken 
gebruik heeft gemaakt van reeds bestaande 
raamcontracten en dat het ontwerp van 
deze raamcontracten het Parlement in staat 
heeft gesteld om opdracht te geven tot 
werken die niet waren opgenomen in de 
oorspronkelijke prijsopgave, op basis van 
één prijsopgave van de contractant; merkt 
op dat het Parlement deze benadering heeft 
gevolgd bij twee van de vier procedures die 
de Rekenkamer heeft onderzocht, wat zou 
kunnen betekenen dat de werkzaamheden 
niet zijn aanbesteed tegen de laagste prijs;

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van het antwoord van 
het Parlement in het kader van de 
contradictoire procedure met de 
Rekenkamer, waarbij het erkent dat de 
mededinging wellicht suboptimaal is 
geweest; stelt met tevredenheid vast dat in 
deze sector nieuwe raamcontracten zijn 
gesloten met vijf contractanten, op basis 
van een hernieuwde oproep tot 
mededinging om een correcte 
prijsconcurrentie te waarborgen;

11. neemt kennis van het antwoord van 
het Parlement in het kader van de 
procedure met de Rekenkamer, waarin het 
erkent dat, gezien de specifieke context 
(tijdsdruk en marktspecifieke structuur), 
de mededinging wellicht suboptimaal is 
geweest; stelt met tevredenheid vast dat in 
deze sector nieuwe raamcontracten zijn 
gesloten met vijf contractanten, op basis 
van een hernieuwde oproep tot 
mededinging om een correcte 
prijsconcurrentie te waarborgen;

Or. ro

Amendement 5
Isabel García Muñoz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van het antwoord van 
het Parlement in het kader van de 
contradictoire procedure met de 
Rekenkamer, waarbij het erkent dat de 
mededinging wellicht suboptimaal is 
geweest; stelt met tevredenheid vast dat in 
deze sector nieuwe raamcontracten zijn 
gesloten met vijf contractanten, op basis 
van een hernieuwde oproep tot 
mededinging om een correcte 
prijsconcurrentie te waarborgen;

11. neemt met bezorgdheid kennis van 
het antwoord van het Parlement in het 
kader van de contradictoire procedure met 
de Rekenkamer, waarbij het erkent dat de 
mededinging wellicht suboptimaal is 
geweest; stelt met tevredenheid vast dat in 
deze sector nieuwe raamcontracten zijn 
gesloten met vijf contractanten, op basis 
van een hernieuwde oproep tot 
mededinging om een correcte 
prijsconcurrentie te waarborgen;

Or. en

Amendement 6
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat twee audits over 
bezoekersgroepen en de vergoeding voor 
parlementaire medewerkers deel uitmaken 
van de activiteit van 2019 en dat hierover 
verslag zal worden uitgebracht begin 2020;

16. merkt op dat twee audits over 
bezoekersgroepen en de vergoeding voor 
parlementaire medewerkers deel uitmaken 
van de activiteit van 2019 en dat hierover 
begin 2020 verslag zal worden 
uitgebracht; verzoekt de controleur de 
Commissie begrotingscontrole te 
informeren over beide uitkomsten zodra 
deze beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 7
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt ten zeerste dat het verslag 
van de intern controleur niet openbaar is; 
dringt erop aan dat dit verslag elk jaar 
openbaar wordt gemaakt en tegelijkertijd 
wordt verstuurd aan de leden en de 
voorzitter en secretaris-generaal van het 
Parlement; betreurt dat voor het verslag 
van 2018 in januari 2020 is besloten dat 
de leden het verslag alleen op verzoek 
mogen inzien volgens de procedure van de 
veilige leeskamer; is ervan overtuigd dat 
de beperking van de toegang tot dit 
document, dat het gebruik van openbare 
middelen betreft, de spijtige indruk wekt 
dat er iets te verbergen is;

Or. en

Amendement 8
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt het dat sommige 
aanbevelingen van de kwijtingsresolutie 
van het Parlement voor 2017 niet zijn 
opgevolgd en dat het follow-updocument 
van de kwijting in dit opzicht geen enkele 
rechtvaardiging bevat; wijst erop dat het 
belangrijk is om binnen de Commissie 
begrotingscontrole vaker met de 
secretaris-generaal te spreken over 
kwesties in verband met de begroting van 
het Parlement en de tenuitvoerlegging 
ervan;

Or. en

Amendement 9
Isabel García Muñoz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat, in de aanloop naar 
de Europese verkiezingen van 2019, de 
communicatiecampagne met succes is 
opgestart; wijst op de grotere deelname van 
burgers aan de Europese verkiezingen van 
2019;

21. wijst erop dat, in de aanloop naar 
de Europese verkiezingen van 2019, de 
communicatiecampagne met succes is 
opgestart; wijst op de grotere deelname van 
burgers aan de Europese verkiezingen van 
2019, hoewel deze in sommige landen nog 
steeds te laag was; is van mening dat 
dergelijke campagnes permanent moeten 
zijn en er bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar die landen;

Or. es

Amendement 10
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat, in de aanloop naar 
de Europese verkiezingen van 2019, de 
communicatiecampagne met succes is 
opgestart; wijst op de grotere deelname van 
burgers aan de Europese verkiezingen van 
2019;

21. wijst erop dat, in de aanloop naar 
de Europese verkiezingen van 2019, de 
communicatiecampagne is opgestart; wijst 
op de grotere deelname van burgers aan de 
Europese verkiezingen van 2019;

Or. en

Amendement 11
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat, hoewel de 23. betreurt het feit dat, hoewel de 
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Begrotingscommissie van het Parlement de 
gevraagde begroting voor de oprichting 
van een waarnemingscentrum voor 
artificiële intelligentie heeft verworpen, dit 
initiatief blijkbaar nog steeds loopt in de 
vorm van een werkgroep; is ernstig 
bezorgd over de klaarblijkelijke omzeiling 
van een democratisch besluit van de leden 
van het Parlement, die een zeer 
betreurenswaardig precedent vormt; 
beveelt aan dat de werkzaamheden van 
deze werkgroep onmiddellijk worden 
onderbroken totdat de begrotingsautoriteit 
heeft besloten haar een begroting te 
verstrekken;

Begrotingscommissie van het Parlement de 
gevraagde begroting voor de oprichting 
van een waarnemingscentrum voor 
artificiële intelligentie heeft verworpen, dit 
initiatief blijkbaar nog steeds loopt in de 
vorm van een werkgroep; is ernstig 
bezorgd over het feit dat een democratisch 
besluit van de leden van het Parlement 
klaarblijkelijk wederom is omzeild; acht 
deze situatie zeer gevaarlijk en 
betreurenswaardig; beveelt aan dat de 
werkzaamheden van deze werkgroep 
onmiddellijk worden onderbroken totdat de 
begrotingsautoriteit heeft besloten haar een 
begroting te verstrekken;

Or. en

Amendement 12
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is bezorgd over de vertraging bij de 
bouw van het Konrad Adenauer-gebouw 
in Luxemburg, dat volgens planning in 
2018 moest zijn voltooid maar thans niet 
vóór 2023 wordt verwacht, en vraagt de 
Commissie begrotingscontrole onverwijld 
de redenen hiervoor en voor de verhoogde 
kosten van de bouw te geven;

Or. hu

Amendement 13
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de administratie de 
aandacht te vestigen op de gedragscode 
voor de leden, waarin wordt bepaald dat de 
leden uitsluitend in het algemeen belang 
handelen en bij de uitvoering van hun werk 
geleid worden door de principes van 
belangeloosheid, integriteit, transparantie, 
toewijding, eerlijkheid, 
verantwoordelijkheid en respect voor het 
aanzien van het Parlement; wijst erop dat 
in de gedragscode een definitie wordt 
gegeven van belangenconflicten en bepaald 
wordt hoe de leden deze moeten aanpakken 
en dat de code regels bevat over de 
beroepsactiviteiten van voormalige leden;

26. verzoekt de administratie de 
aandacht te vestigen op de gedragscode 
voor de leden, waarin wordt bepaald dat de 
leden uitsluitend in het algemeen belang 
handelen en bij de uitvoering van hun werk 
geleid worden door de principes van 
belangeloosheid, integriteit, transparantie, 
toewijding, eerlijkheid, 
verantwoordelijkheid en respect voor het 
aanzien van het Parlement; wijst erop dat 
in de gedragscode een definitie wordt 
gegeven van belangenconflicten en bepaald 
wordt hoe de leden deze moeten aanpakken 
en dat de code regels bevat over de 
beroepsactiviteiten van voormalige leden; 
verzoekt het Parlement te zorgen voor de 
volledige naleving van de gedragscode, en 
voormalige leden ook proactief en 
systematisch te vragen om het Parlement 
te informeren over hun 
beroepsactiviteiten na de beëindiging van 
hun ambt, alsook de kwijtingsautoriteiten 
regelmatig te informeren over de naleving 
van de gedragscode door de leden;

Or. en

Amendement 14
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. herinnert eraan dat de leden in 
2017 verplicht waren te zorgen voor meer 
gedetailleerdheid in hun opgaven van 
financiële belangen in verband met de 
salarisrang van categorie 5; betreurt dat 
de leden nog steeds niet verplicht zijn om 
precieze details te verstrekken over 
betaalde of onbetaalde externe 
activiteiten; verzoekt de diensten van het 
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Parlement de monitorings- en 
verificatiemechanismen voor de opgaven 
te verbeteren, die gedetailleerde controles 
zouden omvatten van ten minste die 
opgaven waarin relatief hoge 
neveninkomsten worden opgegeven; 
verzoekt het Bureau de parlementaire 
diensten de bevoegdheid te geven om, 
indien nodig, leden te verzoeken om 
aanvullende informatie voor 
verificatiedoeleinden; verzoekt het Bureau 
daarnaast ervoor te zorgen dat leden de 
regels inzake de opgave van hun 
financiële belangen en andere regels van 
de gedragscode naleven, onder meer door 
sancties aan hen op te leggen;

Or. en

Amendement 15
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. neemt nota van de regels inzake 
vervoersregelingen voor leden op de 
werklocaties van het Europees Parlement 
(“de regels”); is van mening dat de 
bepalingen waarbij de voorwaarden zijn 
vastgesteld voor het gebruik van 
dienstauto’s op permanente basis door de 
voorzitter, de secretaris-generaal, de 
adjunct-secretaris-generaal en elke 
voorzitter van een politieke fractie te vaag 
zijn; verzoekt het Bureau de regels te 
herzien met het oog op de invoering van 
striktere voorwaarden voor het gebruik 
van dergelijke auto’s, met inbegrip van 
een retentietermijn van zes weken 
voorafgaande aan een verkiezing;

Or. en
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Amendement 16
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van 
de democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider;

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een integraal element 
van de democratie is; herinnert eraan dat 
onder meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders;

Or. en

Amendement 17
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is en cruciaal is voor het 
voorkomen en afschrikken van onwettige 
activiteiten en wanpraktijken; herinnert 
eraan dat onder meer geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers (APA’s) zich 
in een kwetsbare positie bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
neemt met grote bezorgdheid kennis van 
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klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider;

de uitspraak van de secretaris-generaal 
dat de regels inzake klokkenluiders van 
toepassing zijn op geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers, maar dat het 
Parlement geen arbeidsbescherming kan 
bieden; verzoekt de secretaris-generaal met 
dit specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider;

Or. en

Amendement 18
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider;

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
benadrukt dat het gebrek aan effectieve 
bescherming van APA’s een zeer grote 
leemte vormt in het beleid inzake de 
bescherming van klokkenluiders in het 
Parlement; verzoekt de secretaris-generaal 
daarom nogmaals met dit specifieke 
element rekening te houden wanneer 
APA’s optreden als klokkenluiders, en de 
mogelijkheden inzake contractbescherming 
die het Parlement toekent aan APA’s die 
het slachtoffer zijn van intimidatie, te 
onderzoeken en uit te breiden naar APA’s 
die optreden als klokkenluider;

Or. es
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Amendement 19
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider;

27. is van mening dat de bescherming 
van klokkenluiders een kernelement van de 
democratie is; herinnert eraan dat onder 
meer geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers (APA’s) zich in een 
specifieke situatie kunnen bevinden als 
gevolg van hun arbeidsovereenkomst; 
verzoekt de secretaris-generaal met dit 
specifieke element rekening te houden 
wanneer APA’s optreden als 
klokkenluiders, en de mogelijkheden 
inzake contractbescherming die het 
Parlement toekent aan APA’s die het 
slachtoffer zijn van intimidatie, uit te 
breiden naar APA’s die optreden als 
klokkenluider; verzoekt de secretaris-
generaal een oplossing te vinden voor het 
feit dat salarissen van APA’s uitsluitend 
kunnen worden overgemaakt naar 
Belgische bankrekeningen, wat in strijd is 
met het idee van een eengemaakte 
monetaire en betalingsunie; wijst 
daarnaast op het feit dat in de huidige 
regels inzake de beëindiging van 
contracten voor APA’s niet is voorzien in 
de mogelijkheid van beëindiging met 
“wederzijdse instemming”, wat een 
manier zou zijn om de speciale politieke 
betrekking tussen leden en medewerkers 
te erkennen, waarbij beide partijen 
kunnen erkennen dat niet langer sprake is 
van wederzijds vertrouwen en kunnen 
profiteren van een gemeenschappelijke 
oplossing;

Or. en
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Amendement 20
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herhaalt ten aanzien van de 
kwestie van klokkenluiders zijn sterke 
steun voor de voormalige intern 
controleur van het Comité van de Regio’s 
in zijn streven naar een passende en 
rechtvaardige schikking van zijn zaak 
inzake klokkenluiderintimidatie door 
middel van het bemiddelingsproces; 
verzoekt de voorzitter van het Parlement 
zich sterk uit te spreken tegen het 
duidelijke negeren van de talrijke 
resoluties van het Parlement door het 
Comité van de Regio’s, waarin er bij het 
Comité op wordt aangedrongen te zorgen 
voor een eerlijke schikking in zijn 
mededeling aan het Comité van de 
Regio’s;

Or. en

Amendement 21
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt het Parlement zich te 
houden aan de onlangs aangenomen 
Richtlijn (EU) 2019/19371 inzake de 
bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden en zijn interne 
regels ter uitvoering van artikel 22 quater 
van het Statuut bij te werken;

28. verzoekt het Parlement zijn eigen 
interne regels in het Statuut volledig aan 
te passen aan de onlangs aangenomen 
Richtlijn (EU) 2019/1937[1] inzake de 
bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden, onder meer door 
veilige kanalen te creëren voor de 
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melding; verzoekt er daarnaast om dat het 
Parlement hetzelfde niveau van 
bescherming waarborgt voor 
klokkenluiders als voor slachtoffers van 
intimidatie, onder meer door de 
oprichting van een adviescommissie voor 
de bescherming van klokkenluiders; 
verzoekt de secretaris-generaal om een 
verplichte opleiding in te stellen voor 
lijnmanagers die een 
klokkenluidersverslag kunnen ontvangen 
en om te zorgen voor bewustmaking onder 
parlementair personeel met betrekking tot 
de bescherming die zij als klokkenluider 
kunnen krijgen;

_________________
1 Richtlijn (EU) 2019/1937 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2019 inzake de bescherming 
van personen die inbreuken op het 
Unierecht melden (PB L 305 van 
26.11.2019, blz. 17).

Or. en

Amendement 22
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
Conferentie van voorzitters en het Bureau 
om opnieuw de mogelijkheid te overwegen 
dat APA’s onder bepaalde, nog vast te 
stellen voorwaarden leden vergezellen 
tijdens officiële parlementaire delegaties 
en dienstreizen, zoals reeds door 
verschillende leden is gevraagd; verzoekt 
de secretaris-generaal de 
begrotingsgevolgen en de organisatie en 
logistiek van deze dienstreizen te 
onderzoeken;
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Or. en

Amendement 23
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. herhaalt zijn verzoek aan de 
Conferentie van voorzitters en het Bureau 
om opnieuw de mogelijkheid te overwegen 
dat APA’s onder bepaalde, nog vast te 
stellen voorwaarden leden vergezellen 
tijdens officiële parlementaire delegaties 
en dienstreizen, zoals reeds door 
verschillende leden is gevraagd; verzoekt 
de secretaris-generaal de 
begrotingsgevolgen en de organisatie en 
logistiek van deze dienstreizen te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 24
Lara Wolters, Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. vraagt de Conferentie van 
voorzitters en het Bureau opnieuw de 
mogelijkheid te overwegen dat 
geaccrediteerde medewerkers onder 
bepaalde, nog vast te stellen voorwaarden 
leden vergezellen tijdens officiële 
parlementaire delegaties en dienstreizen, 
zoals reeds herhaaldelijk door leden is 
gevraagd;

Or. en
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Amendement 25
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. herhaalt zijn bezorgdheid over de 
vermeende praktijk dat leden APA’s 
verplichten dienstreizen te maken, met 
name naar Straatsburg, zonder 
dienstopdracht, zonder kostenvergoeding 
of zelfs zonder reisvergoeding; is van 
mening dat een dergelijke praktijk ruimte 
schept voor misbruik: als APA’s zonder 
dienstopdracht reizen, moeten ze niet 
alleen de kosten zelf betalen, maar zijn ze 
ook niet gedekt door de 
arbeidsverzekering; verzoekt de secretaris-
generaal opnieuw deze vermeende 
praktijk te onderzoeken en hierover aan 
het eind van het jaar verslag uit te 
brengen;

Or. en

Amendement 26
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herhaalt zijn bezorgdheid over de 
vermeende praktijk dat leden APA’s 
verplichten dienstreizen te maken, met 
name naar Straatsburg, zonder 
dienstopdracht, zonder kostenvergoeding 
of zelfs zonder reisvergoeding; is van 
mening dat een dergelijke praktijk ruimte 
schept voor misbruik: als APA’s zonder 
dienstopdracht reizen, moeten ze niet 
alleen de kosten zelf betalen, maar zijn ze 
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ook niet gedekt door de 
arbeidsverzekering; verzoekt de secretaris-
generaal deze vermeende praktijk te 
onderzoeken en hierover aan het eind van 
het jaarverslag uit te brengen;

Or. en

Amendement 27
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met het besluit van 
het Bureau van 2 mei 2018 betreffende het 
personeel met de nationaliteit van het 
Verenigd Koninkrijk, namelijk dat geen 
enkele ambtenaar zal worden ontslagen op 
grond van zijn nationaliteit van het 
Verenigd Koninkrijk; begrijpt dat de 
beoordelingen per geval die op de datum 
die oorspronkelijk was gepland voor de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, 
waren uitgevoerd met betrekking tot het 
contractuele en tijdelijke personeel met de 
nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk, 
hebben geresulteerd in geen enkel geval 
van beëindiging van het contract; neemt 
kennis van het feit dat de fracties voor 
hun personeel hun eigen beoordelingen 
per geval uitvoeren;

30. is ingenomen met het besluit van 
het Bureau van 2 mei 2018 betreffende het 
personeel met de nationaliteit van het 
Verenigd Koninkrijk, namelijk dat geen 
enkele ambtenaar zal worden ontslagen op 
grond van zijn nationaliteit van het 
Verenigd Koninkrijk; begrijpt dat de 
beoordelingen per geval die op de datum 
die oorspronkelijk was gepland voor de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, 
waren uitgevoerd met betrekking tot het 
contractuele en tijdelijke personeel met de 
nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk, 
hebben geresulteerd in geen enkel geval 
van beëindiging van het contract;

Or. en

Amendement 28
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement
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31. vestigt de aandacht op de 
streefwaarde voor personeelsreductie van 
5 %, die er in 2018 toe leidde dat het 
Parlement zestig functies moet schrappen 
uit de personeelsformatie voor zijn 
administratie; is bezorgd dat deze 
aanzienlijke vermindering negatieve 
gevolgen kan hebben voor de prestaties 
van het Parlement, zowel op korte als op 
lange termijn;

31. neemt kennis van de succesvolle 
uitvoering van de streefwaarde voor 
personeelsreductie van 5 %, die er in 2018 
toe leidde dat het Parlement zestig functies 
moest schrappen uit de personeelsformatie 
voor zijn administratie; is van mening dat 
het belangrijk is om het hoge 
prestatieniveau van het Parlement te 
waarborgen, zowel op korte als op lange 
termijn, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd 
voor een verantwoord beheer van de 
begroting en, waar passend, voor 
besparingen; meent dat aanvullende 
besparingen kunnen worden overwogen;

Or. en

Amendement 29
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vestigt de aandacht op de 
streefwaarde voor personeelsreductie van 
5 %, die er in 2018 toe leidde dat het 
Parlement zestig functies moet schrappen 
uit de personeelsformatie voor zijn 
administratie; is bezorgd dat deze 
aanzienlijke vermindering negatieve 
gevolgen kan hebben voor de prestaties 
van het Parlement, zowel op korte als op 
lange termijn;

31. vestigt de aandacht op de 
streefwaarde voor personeelsreductie van 
5 %, die er in 2018 toe leidde dat het 
Parlement zestig functies moest schrappen 
uit de personeelsformatie voor zijn 
administratie; vestigt de aandacht op het 
feit dat het Parlement ondanks de 
streefwaarde voor personeelsreductie een 
nieuw directoraat-generaal, de EPRS, 
heeft opgericht en dat de schrapping van 
zestig functies uit de personeelsformatie 
werd gecompenseerd door de 
terbeschikkingstelling van zestig vertalers 
van het EESC en het CvdR aan deze 
nieuwe dienst in het kader van het 
samenwerkingsakkoord van 2014 tussen 
de twee comités en het Parlement; is er in 
elk geval over bezorgd dat deze 
aanzienlijke vermindering invloed heeft 
gehad op andere diensten die al te 
kampen hebben met personeelstekorten, 
zoals DG INLO en DG PERS, hetgeen 
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ongetwijfeld negatieve gevolgen heeft voor 
de prestaties van het Parlement, zowel op 
de korte als op de lange termijn;

Or. es

Amendement 30
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vestigt de aandacht op de 
streefwaarde voor personeelsreductie van 
5 %, die er in 2018 toe leidde dat het 
Parlement zestig functies moet schrappen 
uit de personeelsformatie voor zijn 
administratie; is bezorgd dat deze 
aanzienlijke vermindering negatieve 
gevolgen kan hebben voor de prestaties 
van het Parlement, zowel op korte als op 
lange termijn;

31. vestigt de aandacht op de 
streefwaarde voor personeelsreductie van 
5 %, die er in 2018 toe leidde dat het 
Parlement zestig functies moest schrappen 
uit de personeelsformatie voor zijn 
administratie; is bezorgd dat deze 
aanzienlijke vermindering negatieve 
gevolgen kan hebben voor de prestaties 
van het Parlement, zowel op korte als op 
lange termijn; is ervan overtuigd dat het 
van essentieel belang is een 
communicatiestrategie in te voeren die 
gericht is op de Raad, de lidstaten en de 
Europese burgers om te reageren op 
oneerlijke, wijdverbreide kritiek die het 
ambtenarenapparaat van de Europese 
Unie al jarenlang achtervolgt;

Or. en

Amendement 31
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is bezorgd over het aantal 
personeelsleden dat langdurig ziek is en 
maakt zich zorgen over het feit dat 

32. is bezorgd over het aantal 
personeelsleden dat langdurig ziek is en de 
sterke stijging van het aantal burn-outs en 
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sommige van deze gevallen verband 
kunnen houden met uitputting en een 
verstoord evenwicht tussen werk en 
privéleven; verzoekt de administratie zich 
proactief op te stellen ten aanzien van het 
betrokken personeel, de werklast van het 
personeel zorgvuldig te evalueren en te 
zorgen voor een evenwichtige verdeling 
van de taken; vraagt dat uiterlijk op 
30 juni 2020 een verslag wordt ingediend 
over de maatregelen die naar aanleiding 
van langdurige ziekte zijn genomen;

maakt zich zorgen over het feit dat 
sommige van deze gevallen verband 
kunnen houden met uitputting en een 
verstoord evenwicht tussen werk en 
privéleven; is met name bezorgd over 
onderbezetting en is tegelijkertijd van 
mening dat de uitbreiding van het aantal 
hogere leidinggevende functies, die heeft 
geleid tot een onevenwichtige, topzware 
managementstructuur, moeilijk kan 
worden gerechtvaardigd; verzoekt de 
administratie zich proactief op te stellen 
ten aanzien van het betrokken personeel, de 
werklast van het personeel zorgvuldig te 
evalueren en te zorgen voor een 
evenwichtige verdeling van de taken; 
vraagt dat uiterlijk op 30 juni 2020 een 
verslag wordt ingediend over de 
maatregelen die naar aanleiding van 
langdurige ziekte en burn-outs zijn 
genomen;

Or. en

Amendement 32
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is bezorgd over het aantal 
personeelsleden dat langdurig ziek is en 
maakt zich zorgen over het feit dat 
sommige van deze gevallen verband 
kunnen houden met uitputting en een 
verstoord evenwicht tussen werk en 
privéleven; verzoekt de administratie zich 
proactief op te stellen ten aanzien van het 
betrokken personeel, de werklast van het 
personeel zorgvuldig te evalueren en te 
zorgen voor een evenwichtige verdeling 
van de taken; vraagt dat uiterlijk op 
30 juni 2020 een verslag wordt ingediend 
over de maatregelen die naar aanleiding 

32. is bezorgd over het aantal 
personeelsleden dat langdurig ziek is en 
maakt zich zorgen over het feit dat 
sommige van deze gevallen verband 
kunnen houden met uitputting en een 
verstoord evenwicht tussen werk en 
privéleven; verzoekt de administratie en 
het bestuur van de politieke fracties zich 
proactief op te stellen ten aanzien van het 
betrokken personeel, de werklast van het 
personeel zorgvuldig te evalueren en te 
zorgen voor een evenwichtige verdeling 
van de taken; vraagt dat uiterlijk op 
30 juni 2020 een verslag wordt ingediend 
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van langdurige ziekte zijn genomen; over de maatregelen die naar aanleiding 
van langdurige ziekte zijn genomen;

Or. en

Amendement 33
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt het feit dat het in een 
context van hogere verwachtingen ten 
aanzien van het personeel belangrijk is een 
constructieve dialoog te voeren met het 
personeelscomité en de vakbonden; rekent 
erop dat de constructieve dialoog met deze 
instanties wordt voortgezet, met name op 
het gebied van arbeidsomstandigheden 
zoals mobiliteit, werkomgeving en 
flexibele werktijden;

33. benadrukt het feit dat het in een 
context van hogere verwachtingen ten 
aanzien van het personeel belangrijk is een 
constructieve dialoog te voeren met het 
personeelscomité, de vakbonden en, in het 
geval van politieke fracties, hun 
personeelsvertegenwoordigers; rekent erop 
dat de constructieve dialoog met deze 
instanties wordt voortgezet, met name op 
het gebied van arbeidsomstandigheden 
zoals mobiliteit, werkomgeving en 
flexibele werktijden;

Or. en

Amendement 34
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt het feit dat het in een 
context van hogere verwachtingen ten 
aanzien van het personeel belangrijk is een 
constructieve dialoog te voeren met het 
personeelscomité en de vakbonden; rekent 
erop dat de constructieve dialoog met deze 
instanties wordt voortgezet, met name op 
het gebied van arbeidsomstandigheden 

33. benadrukt het feit dat het in een 
context van hogere verwachtingen ten 
aanzien van het personeel belangrijk is een 
regelmatige en constructieve dialoog te 
voeren met het personeelscomité en de 
vakbonden; rekent erop dat de 
constructieve dialoog met deze instanties 
wordt voortgezet, met name op het gebied 



PE646.990v02-00 24/125 AM\1199139NL.docx

NL

zoals mobiliteit, werkomgeving en 
flexibele werktijden;

van het personeelsbeleid en 
arbeidsomstandigheden zoals mobiliteit, 
werkomgeving en flexibele werktijden;

Or. en

Amendement 35
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. acht het met het oog hierop 
essentieel dat 
personeelsvertegenwoordigers worden 
gehoord wanneer het Bureau van het 
Parlement algemene zaken bespreekt die 
gevolgen hebben voor het 
personeelsbeleid en vraagt de secretaris-
generaal de passende maatregelen te 
nemen om te voorzien in deze belangrijke 
behoefte;

Or. en

Amendement 36
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. wijst erop dat het Statuut volledig 
moet worden geëerbiedigd en naar letter 
en geest moet worden toegepast om een 
uitstekend, onafhankelijk, loyaal en 
gemotiveerd ambtenarenapparaat van de 
Europese Unie in stand te houden; 
verzoekt in dit verband om de beëindiging 
van de praktijk om mensen in functies te 
“parachuteren”, waarbij het risico wordt 
gelopen dat procedures worden geschaad 
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en daarmee de geloofwaardigheid van de 
instelling en de Unie in het algemeen;

Or. en

Amendement 37
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 quater. herhaalt zijn verzoek aan 
de secretaris-generaal om verdere stappen 
te nemen om de transparantie en 
eerlijkheid tijdens benoemingsprocedures 
voor hoger leidinggevend personeel te 
waarborgen; vraagt om de volledige 
uitvoering van de maatregelen die het 
Parlement heeft aanbevolen in zijn 
resolutie van 18 april 2018, en met name 
dat ambtenaren uit organen die het 
personeel vertegenwoordigen zitting 
hebben in de selectiecomités voor hoger 
leidinggevend personeel van het 
Parlement; verzoekt bovendien om de 
waarborging van de consistentie ten 
aanzien van externe bekendmakingen van 
hogere leidinggevende functies en 
zorgvuldigheid bij de bekendmaking van 
deze functies wanneer en zodra deze 
vacant worden;

Or. en

Amendement 38
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herinnert aan de bevindingen en 
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aanbevelingen van de Europese 
Ombudsman in de gevoegde zaken 
488/2018/KR en 514/2018/K en nodigt de 
secretaris-generaal uit om de procedures 
voor de benoeming van hogere 
ambtenaren verder te verbeteren met het 
oog op meer transparantie en gelijkheid; 
verzoekt de administratie van het 
Parlement jaarlijks verslag uit te brengen 
over de benoeming van hogere 
ambtenaren;

Or. en

Amendement 39
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 quinquies. betreurt het gebrek aan 
loopbaanperspectieven voor 
arbeidscontractanten ten zeerste; verzoekt 
de secretaris-generaal om de risico’s in 
verband met het toenemende aantal 
arbeidscontractanten te beoordelen, met 
inbegrip van het gevaar dat een 
tweelagige personeelsstructuur wordt 
gecreëerd binnen het Parlement; dringt 
erop aan dat belangrijke vaste functies en 
taken moeten worden uitgeoefend door 
vast personeel;

Or. en

Amendement 40
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement
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34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement een 
essentieel onderdeel van zijn succes is; 
vestigt de aandacht op de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het aanwerven van 
bepaalde nationaliteiten; verzoekt de 
secretaris-generaal alles in het werk te 
stellen om een geografisch evenwicht te 
bereiken, zowel voor het totale aantal per 
land als voor het aantal 
managementfuncties; erkent de zeer 
positieve stappen die zijn ondernomen om 
te komen tot een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen; dringt aan op 
genderevenwicht op alle niveaus, met 
inbegrip van de directeuren-generaal;

34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement als 
werkplek een essentieel onderdeel van zijn 
succes is; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden die zich voordoen bij het 
aanwerven van bepaalde nationaliteiten; 
verzoekt de secretaris-generaal aan te 
dringen op de noodzaak van een echt 
geografisch evenwicht in termen van een 
gelijke vertegenwoordiging van alle 
lidstaten op alle niveaus, met inbegrip van 
het hoger leidinggevend personeel; erkent 
de zeer positieve stappen die zijn 
ondernomen om te komen tot een 
evenwicht tussen mannen en vrouwen; 
dringt aan op genderevenwicht op alle 
niveaus, met inbegrip van de directeuren-
generaal;

Or. en

Amendement 41
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement een 
essentieel onderdeel van zijn succes is; 
vestigt de aandacht op de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het aanwerven van 
bepaalde nationaliteiten; verzoekt de 
secretaris-generaal alles in het werk te 
stellen om een geografisch evenwicht te 
bereiken, zowel voor het totale aantal per 
land als voor het aantal 
managementfuncties; erkent de zeer 
positieve stappen die zijn ondernomen om 
te komen tot een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen; dringt aan op 
genderevenwicht op alle niveaus, met 
inbegrip van de directeuren-generaal;

34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement een 
essentieel onderdeel van zijn succes is; 
vestigt de aandacht op de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het aanwerven van 
bepaalde nationaliteiten; verzoekt de 
secretaris-generaal alles in het werk te 
stellen om een geografisch evenwicht te 
bereiken, zowel voor het totale aantal per 
land als voor het aantal 
managementfuncties; erkent de zeer 
positieve stappen die zijn ondernomen om 
te komen tot een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen; verzoekt om onmiddellijk 
optreden om te zorgen voor een 
genderevenwicht op alle niveaus, met 
inbegrip van de directeuren-generaal;
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Or. en

Amendement 42
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement een 
essentieel onderdeel van zijn succes is; 
vestigt de aandacht op de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het aanwerven van 
bepaalde nationaliteiten; verzoekt de 
secretaris-generaal alles in het werk te 
stellen om een geografisch evenwicht te 
bereiken, zowel voor het totale aantal per 
land als voor het aantal 
managementfuncties; erkent de zeer 
positieve stappen die zijn ondernomen om 
te komen tot een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen; dringt aan op 
genderevenwicht op alle niveaus, met 
inbegrip van de directeuren-generaal;

34. is ervan overtuigd dat de 
aantrekkelijkheid van het Parlement een 
essentieel onderdeel van zijn succes is; 
vestigt de aandacht op de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het aanwerven van 
bepaalde nationaliteiten; verzoekt de 
secretaris-generaal alles in het werk te 
stellen om een geografisch evenwicht te 
bereiken, zowel voor het totale aantal per 
land als voor het aantal 
managementfuncties; erkent de zeer 
positieve stappen die zijn ondernomen om 
te komen tot een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen; dringt aan op een beter 
genderevenwicht op alle niveaus, met 
inbegrip van de directeuren-generaal;

Or. en

Amendement 43
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. betreurt het dat de landen die zijn 
toegetreden tot de EU na 2004 nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, met name in 
meer leidinggevende functies, wat te 
wijten is aan het feit dat, hoewel burgers 
van de nieuwe lidstaten wel in dienst 
worden genomen, er meer inwoners van 
de oude lidstaten worden bevorderd, met 
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als gevolg een steeds groter wordende 
kloof tussen de oude en nieuwe lidstaten; 
roept ertoe op deze situatie recht te zetten;

Or. hu

Amendement 44
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 quater. wijst erop dat in het kader 
van interne selectieprocedures tussen 
2014 en 2019 30 personen werden 
aangesteld in de hoogste AD9-salarisrang, 
waarvan er 16 afkomstig waren uit twee 
grote, oude lidstaten, wat heeft geleid tot 
een opvallend aantal aanstellingen van 
personeelsleden uit deze twee landen 
gedurende de hele wetgevingscyclus; 
verzoekt de secretaris-generaal dit 
onevenwicht te verklaren;

Or. hu

Amendement 45
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. begrijpt dat het moeilijk is 
personeel aan te werven in lagere rangen in 
Luxemburg, met name in de categorie 
secretariaatsmedewerkers; dringt aan op 
een hervorming van de aanwervingen door 
het Europees Bureau voor 
personeelsselectie om nauwer aan te sluiten 
bij de behoeften van de instellingen, met 
inbegrip van kortere 

35. betreurt dat het moeilijk is 
personeel aan te werven in lagere rangen in 
Luxemburg, met name in de categorie 
secretariaatsmedewerkers; benadrukt dat 
de invoering van een correctiecoëfficiënt 
die rekening houdt met de hogere 
woonlasten op deze werkplek en de 
indeling in een hogere rang bij 
aanwerving noodzakelijk zijn om dit 
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aanwervingsprocedures; structurele probleem op te lossen; dringt 
aan op een hervorming van de 
aanwervingen door het Europees Bureau 
voor personeelsselectie om nauwer aan te 
sluiten bij de behoeften van de instellingen, 
met inbegrip van kortere 
aanwervingsprocedures;

Or. en

Amendement 46
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. herinnert eraan dat met artikel 11 
van het Reglement voor rapporteurs, 
schaduwrapporteurs en 
commissievoorzitters de verplichting is 
ingevoerd om informatie te publiceren over 
vergaderingen die zij in het kader van hun 
verslagen hebben gehad met 
belanghebbende vertegenwoordigers; 
merkt met tevredenheid op dat sinds het 
begin van de nieuwe zittingsperiode op de 
website van het Parlement de nodige 
infrastructuur beschikbaar is om de leden 
in staat te stellen geplande vergaderingen 
met belanghebbende vertegenwoordigers 
aan te kondigen;

36. is verheugd over het feit dat met 
artikel 11 van het Reglement voor 
rapporteurs, schaduwrapporteurs en 
commissievoorzitters de verplichting is 
ingevoerd om informatie te publiceren over 
vergaderingen die zij in het kader van hun 
verslagen hebben gehad met 
belanghebbende vertegenwoordigers om 
het Parlement opener en transparanter te 
maken en de verantwoording tegenover 
burgers te vergroten; merkt met 
tevredenheid op dat sinds het begin van de 
nieuwe zittingsperiode op de website van 
het Parlement de nodige infrastructuur 
beschikbaar is om de leden in staat te 
stellen geplande vergaderingen met 
belanghebbende vertegenwoordigers aan te 
kondigen; moedigt alle inspanningen aan 
die dit instrument zouden verbeteren; stelt 
voor dit instrument gebruiksvriendelijker 
en de gegevens vergelijkbaarder te maken, 
onder meer door het aan te sluiten op het 
transparantieregister en het 
Wetgevingsobservatorium, toegang te 
verlenen voor de automatische verwerking 
van de gegevens, te voorzien in de 
mogelijkheid om de vergadering te 
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koppelen aan het lidmaatschap van een 
delegatie, aan te geven dat de vergadering 
op personeelsniveau heeft 
plaatsgevonden, de gegevens van de 
website van het Parlement te koppelen 
aan de eigen website van het lid en de 
verplichting weg te nemen om elke 
vergadering te verbinden met 
lidmaatschap van een commissie; verzoekt 
het Parlement daarnaast zijn 
communicatie met de leden te verbeteren 
over de verplichting van rapporteurs, 
schaduwrapporteurs en 
commissievoorzitters om dergelijke 
vergaderingen bekend te maken;

Or. en

Amendement 47
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. herinnert eraan dat met artikel 11 
van het Reglement voor rapporteurs, 
schaduwrapporteurs en 
commissievoorzitters de verplichting is 
ingevoerd om informatie te publiceren over 
vergaderingen die zij in het kader van hun 
verslagen hebben gehad met 
belanghebbende vertegenwoordigers; 
merkt met tevredenheid op dat sinds het 
begin van de nieuwe zittingsperiode op de 
website van het Parlement de nodige 
infrastructuur beschikbaar is om de leden 
in staat te stellen geplande vergaderingen 
met belanghebbende vertegenwoordigers 
aan te kondigen;

36. herinnert eraan dat met artikel 11 
van het Reglement voor rapporteurs, 
schaduwrapporteurs en 
commissievoorzitters de verplichting is 
ingevoerd om informatie te publiceren over 
vergaderingen die zij in het kader van hun 
verslagen hebben gehad met 
belanghebbende vertegenwoordigers; 
merkt met tevredenheid op dat sinds het 
begin van de nieuwe zittingsperiode op de 
website van het Parlement de nodige 
infrastructuur beschikbaar is om de leden 
in staat te stellen geplande vergaderingen 
met belanghebbende vertegenwoordigers 
aan te kondigen; verzoekt het secretariaat 
gedetailleerde informatie te verstrekken 
en opleidingen te organiseren om 
kantoren van leden beter in staat te stellen 
deze verplichting volledig na te komen; 
betreurt het dat de huidige infrastructuur 
geen proces omvat voor leden en APA’s 
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om suggesties te doen voor verbetering op 
basis van gebruikerservaringen; verzoekt 
de diensten van het Parlement een 
vragenlijst voor feedback op jaarlijkse 
basis te ontwikkelen en om de opname 
van de resultaten ervan in een verslag 
over het gebruik van het instrument;

Or. en

Amendement 48
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is verheugd over deze positieve 
stap op weg naar meer transparantie en 
de mogelijkheid voor alle leden om, 
wanneer zij dit willen, deze informatie te 
publiceren met gebruik van de 
infrastructuur op de website van het 
Parlement, zelfs wanneer het lid geen 
rapporteur, schaduwrapporteur of 
commissievoorzitter is; is van mening dat 
deze grotere transparantie Europese 
burgers helpt de werkzaamheden van hun 
leden beter te begrijpen; betreurt derhalve 
dat deze infrastructuur voor de opgave 
van vergaderingen alleen in het Engels 
beschikbaar is en niet in alle officiële 
talen van de Unie;

Or. en

Amendement 49
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. erkent dat de productie van 
openbare gegevens in een open, 
machineleesbaar formaat, dat 
gemakkelijk toegankelijk en herbruikbaar 
is, uitstekende mogelijkheden biedt voor 
zowel de transparantie ten opzichte van 
het publiek als voor innovatie; is 
verheugd over de huidige initiatieven om 
delen van de gegevens die van belang zijn 
voor het publiek te creëren in en om te 
zetten naar dit formaat; onderstreept de 
noodzaak van een gebruiksvriendelijkere, 
systematischere en gecoördineerdere 
benadering van dergelijke initiatieven, in 
het kader van een duidelijk omschreven 
beleid van het Parlement voor open 
gegevens;

Or. en

Amendement 50
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. erkent de toegevoegde waarde die 
vrije en openbaar toegankelijke software 
kan opleveren voor het Parlement; 
onderstreept met name de rol hiervan bij 
het vergroten van de transparantie en het 
vermijden van een te grote 
afhankelijkheid van één ontwikkelaar; 
erkent daarnaast het potentieel van deze 
software voor de verbetering van de 
beveiliging, aangezien hiermee 
tekortkomingen kunnen worden 
vastgesteld en verholpen; beveelt ten 
zeerste aan dat software die voor de 
instelling wordt ontwikkeld openbaar 
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beschikbaar wordt gemaakt in het kader 
van een vrije en 
opensourcesoftwarelicentie;

Or. en

Amendement 51
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. merkt op dat de resultaten 
van hoofdelijke stemmingen tijdens 
plenaire vergaderingen beschikbaar 
moeten zijn in een open, machineleesbaar 
formaat en duidelijk zichtbaar moeten zijn 
op de website van het Parlement; verzoekt 
het Parlement derhalve de 
machineleesbare versie van de resultaten 
van hoofdelijke stemmingen naast de niet-
machineleesbare versies te publiceren, op 
de webpagina met de notulen van de 
plenaire vergadering;

Or. en

Amendement 52
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. verzoekt het Parlement om 
naast het gezamenlijke verslag van het 
Parlement en de Commissie over het 
transparantieregister een gedetailleerd 
jaarlijks verslag op te stellen over de 
belangenvertegenwoordigers en andere 
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organisaties die toegang hebben gekregen 
tot de gebouwen van het Parlement;

Or. en

Amendement 53
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quinquies. verzoekt het Parlement de 
stemresultaten van leden op hun 
respectievelijke profiel op de website van 
het Parlement weer te geven; verzoekt het 
Parlement er daarnaast om te zorgen voor 
de noodzakelijke infrastructuur en de 
resultaten bekend te maken van alle 
hoofdelijke stemmingen in een centrale, 
doorzoekbare en gebruiksvriendelijke 
databank;

Or. en

Amendement 54
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. uit ernstige zorgen over het feit dat 
een van de personeelsleden die betrokken 
zijn bij het onderzoek van het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding inzake het 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
momenteel werkzaam is in het Parlement; 
verzoekt de secretaris-generaal de 
Commissie begrotingscontrole onverwijld 
te informeren over de procedurele stappen 
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die in deze zaak worden genomen;

Or. en

Amendement 55
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een koolstofneutraal Parlement vóór 
2030

Or. en

Amendement 56
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is van mening dat het Parlement 
na het uitroepen van de 
klimaatnoodtoestand het goede voorbeeld 
zal geven en zich zal inzetten om uiterlijk 
in 2030 de koolstofvoetafdruk terug te 
brengen tot nul; vraagt om een zo spoedig 
mogelijke gedetailleerde verslaglegging en 
boekhouding van de CO2-compensatie 
van het Parlement; verzoekt de werkgroep 
EMAS van zijn Bureau de kernprestatie-
indicatoren en het huidige plan voor CO2-
reductie aan te passen om uiterlijk in 
2030 koolstofneutraal te zijn;

Or. en

Amendement 57
Katalin Cseh, Ramona Strugariu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. benadrukt dat ongeveer 67 % van 
de koolstofvoetafdruk van het Parlement 
afkomstig is van het vervoer van 
personen; verwacht dat het Bureau een 
stelsel voor de reiskostenvergoeding 
uitwerkt dat de kosten omvat van de CO2-
compensatie ten opzichte van de prijs van 
de reis en dat het gebruik van 
milieuvriendelijk vervoer stimuleert;

Or. en

Amendement 58
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. merkt op dat de herziene regeling 
voor de betaling van financiële bijdragen 
voor gesponsorde bezoekersgroepen op 
1 januari 2017 in werking trad; verzoekt 
de secretaris-generaal de evaluatie van 
deze regeling onverwijld beschikbaar te 
maken; maakt zich buitengewoon veel 
zorgen over de recente gevallen van 
misbruik; is ervan overtuigd dat de regels 
met betrekking tot de betaling van 
financiële bijdragen zo snel mogelijk 
moeten worden herzien om te voorkomen 
dat leden er voordeel uit kunnen behalen; 
verzoekt het Bureau de vergoedingen te 
generaliseren en te baseren op de nota’s 
van de bezoekersgroepen; herinnert aan 
zijn verzoek om de mogelijkheid te 
schrappen om APA’s te benoemen als 
hoofd van een groep; verzoekt nogmaals 
om de mogelijkheid te schrappen om 
APA’s te benoemen als hoofd van een 
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groep;

Or. en

Amendement 59
Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Loránt 
Vincze, Vasile Blaga, Traian Băsescu, Dan-Ştefan Motreanu, Mircea-Gheorghe Hava, 
Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. Bezoekersgroepen
vraagt om een evaluatie van het stelsel 
voor de berekening van de financiële 
bijdrage voor bezoekersgroepen; is van 
mening dat in het huidige stelsel geen 
rekening is gehouden met de wisselende 
kosten van verblijf en vervoer en dat het 
geen gelijke tred houdt met de inflatie;

Or. en

Amendement 60
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. merkt op dat de herziene regeling 
voor de betaling van financiële bijdragen 
voor gesponsorde bezoekersgroepen op 
1 januari 2017 in werking trad; merkt op 
dat de regels een afzonderlijke vergoeding 
van verblijf en voedsel impliceren; 
verzoekt het Bureau opnieuw de 
vergoedingen te generaliseren en te 
baseren op de nota’s van de 
bezoekersgroepen;
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Or. en

Amendement 61
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Geografische spreiding van het Parlement 
– één zetel

Schrappen

Or. fr

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. herhaalt dat het Parlement reeds 
een enkele zetel heeft; merkt op dat deze 
zetel volgens de Verdragen in Straatsburg 
is, waar de leden twaalf keer per jaar 
bijeenkomen;

Or. en

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. benadrukt dat de Unie ervoor heeft 
gekozen om door middel van haar 
instellingen en agentschappen aanwezig 
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te zijn in verschillende lidstaten, wat een 
sterke band met de burgers garandeert en 
zorgt voor Europese zichtbaarheid, 
rekening houdend met een verantwoord 
beheer van de openbare middelen;

Or. en

Amendement 64
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. wijst erop dat de totale kosten van 
de twaalf dienstreizen naar Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 65
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. wijst erop dat de totale kosten van 
de twaalf dienstreizen naar Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 66
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37
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Ontwerpresolutie Amendement

37. wijst erop dat de totale kosten van 
de twaalf dienstreizen naar Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen;

37. wijst erop dat de totale kosten van 
de twaalf dienstreizen naar Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen; verzoekt om 
een verslag over de totale CO2-uitstoot die 
deze reizen in 2018 hebben veroorzaakt;

Or. en

Amendement 67
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. wijst erop dat de totale kosten van 
de twaalf dienstreizen naar Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen;

37. merkt op dat de totale kosten van 
de werkzaamheden van het Parlement 
wanneer het zetelt in Straatsburg 
27 211 000 EUR bedragen;

Or. en

Amendement 68
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt om een controle van de 
totale kosten van alle dienstreizen naar 
Brussel vanuit de zetel van het Parlement 
in Straatsburg;

Or. en

Amendement 69
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. verzoekt om een controle van de 
totale kosten van de zetel van het 
Parlement in Luxemburg, evenals van de 
kosten van dienstreizen naar en vanuit 
Luxemburg, zowel vanuit de zetel van het 
Parlement in Straatsburg als vanuit 
Brussel;

Or. en

Amendement 70
Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. verzoekt om een volledige 
evaluatie van de kosten van elk artikel van 
het Verdrag, teneinde belangrijke 
feitelijke informatie te verstrekken voor 
het debat over de vraag waar 
begrotingsbesparingen mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 71
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. stelt vast dat de kosten in verband 
met de twaalf verplaatsingen van het 
Parlement voorde leden naar Straatsburg 
per jaar 21 266 689 EUR bedragen; merkt 
op dat de jaarlijkse reiskosten 

Schrappen
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3 631 082 EUR bedragen voor het 
personeel van het Parlement en 2 097 250 
EUR voor APA’s;

Or. fr

Amendement 72
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. stelt vast dat de kosten in verband 
met de twaalf verplaatsingen van het 
Parlement voor de leden naar Straatsburg 
per jaar 21 266 689 EUR bedragen; merkt 
op dat de jaarlijkse reiskosten 
3 631 082 EUR bedragen voor het 
personeel van het Parlement en 
2 097 250 EUR voor APA’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 73
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. merkt op dat de kosten van de 
gecharterde Thalys-trein in 2018 
3 739 680 EUR bedroegen (tegenover 
3 668 532 EUR in 2017);

Schrappen

Or. en

Amendement 74
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Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. merkt op dat de kosten van de 
gecharterde Thalys-trein in 2018 
3 739 680 EUR bedroegen (tegenover 
3 668 532 EUR in 2017);

Schrappen

Or. fr

Amendement 75
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van 
het Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. betreurt dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 76
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement
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40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; herinnert eraan dat 
een overgrote meerderheid van het 
Parlement in verschillende resoluties zijn 
steun heeft uitgesproken voor een enkele 
zetel om te zorgen voor de doelmatige 
besteding van het geld van de 
belastingbetalers van de Unie; merkt op 
dat de Rekenkamer heeft geschat dat een 
verhuizing van Straatsburg naar Brussel 
een jaarlijkse besparing van 114 miljoen 
EUR kan opleveren, naast een eenmalige 
besparing van 616 miljoen EUR als de 
gebouwen in Straatsburg met succes 
worden verkocht of eenmalige kosten van 
40 miljoen EUR als deze niet met succes 
worden verkocht; merkt op dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; dringt er bij de Raad op aan het 
standpunt van het Parlement in 
aanmerking te nemen en 
dienovereenkomstig zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en op te 
treden; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

Or. en

Amendement 77
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; verzoekt wederom 
om een enkele zetel voor het Parlement 
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middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

om de parlementaire en institutionele 
werkzaamheden te optimaliseren en de 
politieke kosten en koolstofvoetafdruk te 
verminderen; erkent dat één zetel slechts 
kan worden gerealiseerd door middel van 
een unanieme wijziging van het Verdrag; 
nodigt de conferentie over de toekomst 
van Europa derhalve uit om het 
bovenstaande in aanmerking te nemen; 
benadrukt het feit dat de overbrenging van 
de officiële voertuigen van het Parlement 
naar Straatsburg efficiënter kan worden 
door het vervoer van leden, APA’s en 
personeelsleden;

Or. en

Amendement 78
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van 
het Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

Or. fr

Amendement 79
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40
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Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s, leden en personeelsleden; is 
van mening dat de officiële voertuigen 
van het Parlement ten minste vol moeten 
zijn voordat bussen worden gecharterd 
wanneer de gecharterde treinen tussen 
Brussel en Straatsburg vol zijn;

Or. en

Amendement 80
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag;

Or. en

Amendement 81
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van APA’s;

40. merkt op dat deze extra kosten in 
strijd zijn met het beginsel van goed 
financieel beheer en het beginsel van 
begrotingsdiscipline; erkent dat één zetel 
slechts kan worden gerealiseerd door 
middel van een unanieme wijziging van het 
Verdrag; benadrukt het feit dat de 
overbrenging van de officiële voertuigen 
van het Parlement naar Straatsburg 
efficiënter kan worden door het vervoer 
van leden, APA’s of andere 
personeelsleden met een dienstopdracht;

Or. en

Amendement 82
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. benadrukt dat de verplaatsing van 
de officiële voertuigen van het Parlement 
naar Straatsburg en terug met alleen een 
bestuurder verder bijdraagt tot de 
financiële en milieu-impact van de twaalf 
jaarlijkse dienstreizen naar Straatsburg; 
is verheugd over de mogelijkheid dat 
APA’s mee kunnen reizen naar 
Straatsburg en terug, maar betreurt dat 
deze mogelijkheid niet ten volle wordt 
benut; verzoekt het Parlement alle 
personeelsleden van het Parlement en de 
politieke fracties toe te staan gebruik te 
maken van deze mogelijkheid voor hun 
reis naar Straatsburg en de communicatie 
over deze mogelijkheid te verbeteren;
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Or. en

Amendement 83
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. betreurt de aanvullende milieu-
impact van de geografische spreiding van 
het Parlement, die 78 % van alle emissies 
van het statutair personeel van het 
Parlement veroorzaakt; meent dat de 
huidige regelingen in het licht van het 
behalen van de doelstellingen van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en de 
voorbeeldfunctie voor milieuvriendelijke 
maatregelen onhoudbaar en 
onverantwoord zijn; verzoekt de Europese 
Raad een open en transparant debat in te 
leiden over deze kwestie om te besluiten 
over een enkele zetel voor het Parlement;

Or. en

Amendement 84
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. onderstreept dat de Unie, als een 
van de ondertekenaars van de 
Overeenkomst van Parijs in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering, heeft 
toegezegd de gemiddelde mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot ruim 
onder de 2 °C boven het pre-industriële 
niveau, en merkt met zorg op dat de twaalf 
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reizen per jaar naar Straatsburg de 
koolstofemissies van het Parlement 
onnodig verhogen;

Or. en

Amendement 85
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert eraan dat het directoraat-
generaal Communicatie (DG COMM) in 
2018 805 personeelsleden telde en 6,1 % 
van de totale begroting van het Parlement 
beheerde;

41. herinnert eraan dat het directoraat-
generaal Communicatie (DG COMM) in 
2018 805 personeelsleden telde; verzoekt 
DG COMM in de komende jaren meer 
dan de 6,1 % van de totale begroting van 
het Parlement van 2018 te gebruiken;

Or. en

Amendement 86
Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is ingenomen met de volledige 
uitvoering van de begroting in 2018, die 
bewijst dat een maximale inspanning is 
geleverd om volledig gebruik te maken van 
alle middelen waarover DG COMM 
beschikt voor het bereiken van zoveel 
mogelijk burgers, hetgeen van bijzonder 
belang was in dit pre-verkiezingsjaar; stelt 
met tevredenheid vast dat het in 2018 actief 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en 
realisatie van de campagnestrategie voor de 
Europese verkiezingen;

42. is ingenomen met de volledige 
uitvoering van de begroting in 2018, die 
bewijst dat een maximale inspanning is 
geleverd om volledig gebruik te maken van 
alle middelen waarover DG COMM 
beschikt voor het bereiken van zoveel 
mogelijk burgers, hetgeen van bijzonder 
belang was in dit pre-verkiezingsjaar; stelt 
met tevredenheid vast dat het in 2018 actief 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en 
realisatie van de campagnestrategie voor de 
Europese verkiezingen; benadrukt dat DG 
COMM geen Europese middelen mag 
gebruiken om de keuze van de kiezers te 
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sturen;

Or. fr

Amendement 87
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is ingenomen met de volledige 
uitvoering van de begroting in 2018, die 
bewijst dat een maximale inspanning is 
geleverd om volledig gebruik te maken van 
alle middelen waarover DG COMM 
beschikt voor het bereiken van zoveel 
mogelijk burgers, hetgeen van bijzonder 
belang was in dit pre-verkiezingsjaar; stelt 
met tevredenheid vast dat het in 2018 actief 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en 
realisatie van de campagnestrategie voor de 
Europese verkiezingen;

42. is ingenomen met de volledige 
uitvoering van de begroting in 2018, die 
bewijst dat inspanningen zijn geleverd om 
volledig gebruik te maken van alle 
middelen waarover DG COMM beschikt 
voor het bereiken van zoveel mogelijk 
burgers, hetgeen van bijzonder belang was 
in dit pre-verkiezingsjaar; stelt met 
tevredenheid vast dat het in 2018 actief 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en 
realisatie van de campagnestrategie voor de 
Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 88
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. merkt op dat de hoofdindicator van 
DG COMM sinds 2017 het aantal uur is 
dat op alle communicatiekanalen 
aandacht wordt besteed aan het 
Parlement; merkt met tevredenheid op dat 
DG COMM naast de nadruk op 
aandachtsniveaus een methode ontwikkelt 
voor het meten van de zuinigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid van haar 
activiteiten op alle communicatiekanalen; 

43. merkt op dat DG COMM, ondanks 
dat het veel onder de aandacht is, een 
methode ontwikkelt voor het meten van de 
zuinigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid van haar activiteiten op 
alle communicatiekanalen; hecht zijn 
goedkeuring aan de nadruk die wordt 
gelegd op de zichtbaarheid van het 
Parlement; verzoekt om meer 
inspanningen daartoe;
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hecht zijn goedkeuring aan de nadruk die 
wordt gelegd op de zichtbaarheid van het 
Parlement;

Or. en

Amendement 89
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. verzoekt DG COMM zich te blijven 
inspannen om de openbare website van het 
Parlement te verbeteren, met name wat de 
optimalisering van de zoekmachine betreft, 
en de zichtbaarheid ervan te vergroten; 
dringt er bij DG COMM op aan een 
eenvoudig te navigeren website te creëren, 
die gemakkelijk toegankelijk is op alle 
apparaten, van smartphones tot 
desktopcomputers;

44. verzoekt DG COMM zich te blijven 
inspannen om de openbare website van het 
Parlement te verbeteren, met name wat de 
optimalisering van de zoekmachine betreft, 
en de zichtbaarheid ervan te vergroten; 
dringt er bij DG COMM op aan een 
eenvoudig te navigeren website te creëren, 
die gemakkelijk toegankelijk is op alle 
apparaten, dat wil zeggen smartphones, 
tablets en desktopcomputers, met een 
bijzondere nadruk op een vereenvoudigde 
mobiele versie van de website;

Or. en

Amendement 90
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. onderstreept de relatief beperkte 
zichtbaarheid van het Parlement in 
vergelijking met andere Europese en 
internationale instellingen;

Or. en
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Amendement 91
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. erkent daarnaast de aanzienlijke 
verbetering van het gebruik van sociale 
media door het Parlement, alsmede de 
activiteiten in verband met bewustmaking 
van acties van de Unie; merkt bovendien 
op dat aanzienlijke inspanningen werden 
geleverd voor een uitgebreide 
bezoekersstrategie en de uitvoering van het 
“Ambassador School”-programma, met 
bijzondere aandacht voor jongeren;

46. erkent een verbetering van het 
gebruik van sociale media door het 
Parlement, alsmede de activiteiten in 
verband met bewustmaking van acties van 
de Unie en dringt er verder bij het 
Parlement op aan zijn activiteiten op 
sociale media te intensiveren om de 
resultaten van de werkzaamheden van het 
Parlement te verspreiden onder de 
burgers van de Unie; merkt bovendien op 
dat aanzienlijke inspanningen werden 
geleverd voor een uitgebreide 
bezoekersstrategie en de uitvoering van het 
“Ambassador School”-programma, met 
bijzondere aandacht voor jongeren;

Or. en

Amendement 92
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. erkent daarnaast de aanzienlijke 
verbetering van het gebruik van sociale 
media door het Parlement, alsmede de 
activiteiten in verband met bewustmaking 
van acties van de Unie; merkt bovendien 
op dat aanzienlijke inspanningen werden 
geleverd voor een uitgebreide 
bezoekersstrategie en de uitvoering van het 
“Ambassador School”-programma, met 
bijzondere aandacht voor jongeren;

46. erkent daarnaast de aanzienlijke 
verbetering van het gebruik van sociale 
media door het Parlement en moedigt 
verder het gebruik van vrije, zelfgehoste 
openbronplatforms voor sociale 
netwerken aan, met bijzondere aandacht 
voor de bescherming van gegevens van 
gebruikers; erkent bovendien de 
activiteiten in verband met bewustmaking 
van acties van de Unie; merkt bovendien 
op dat aanzienlijke inspanningen werden 
geleverd voor een uitgebreide 
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bezoekersstrategie en de uitvoering van het 
“Ambassador School”-programma, met 
bijzondere aandacht voor jongeren;

Or. en

Amendement 93
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat in 2018 285 seminars 
werden georganiseerd, waaraan meer dan 
3 3629 journalisten deelnamen; is 
ingenomen met het feit dat daarnaast 
1905 journalisten werden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de plenaire 
vergaderingen, en 1191 journalisten 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan 
centraal georganiseerde persseminars; 
prijst DG COMM voor het gebruiken van 
alle mogelijke mediakanalen voor de 
verspreiding van de werkzaamheden en 
prestaties van het Parlement; vraagt het 
DG passende aandacht te besteden aan 
het belang van sociale media en het 
significante en toenemende potentieel 
hiervan voor het bereiken van burgers;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. verzoekt DG COMM de 
kwijtingsautoriteit in toekomstige 
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kwijtingscycli te informeren over de 
streefdoelen die in het desbetreffende jaar 
zijn vastgesteld, zodat zij de 
doeltreffendheid van de activiteiten van 
het directoraat-generaal kan beoordelen;

Or. en

Amendement 95
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. steunt de activiteiten van het 
Parlamentarium, dat op 11 juli 2018 zijn 
tweemiljoenste bezoeker verwelkomde, en 
het succes van de proefprojecten van de 
Europa Experience in Berlijn, Ljubljana, 
Straatsburg en Helsinki; betuigt zijn 
erkentelijkheid aan de afdeling Bezoeken 
en Studiedagen, die in 2018 een 
recordaantal bezoekers verwelkomde;

48. steunt de activiteiten van het 
Parlamentarium, dat op 11 juli 2018 zijn 
tweemiljoenste bezoeker verwelkomde, en 
het succes van de proefprojecten van de 
Europa Experience in Berlijn, Ljubljana, 
Straatsburg en Helsinki;

Or. en

Amendement 96
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. herinnert eraan dat 2018 het eerste 
volledige werkingsjaar was van het Huis 
van de Europese geschiedenis; merkt op 
dat het Huis van de Europese geschiedenis 
164 158 bezoekers verwelkomde; is 
ingenomen met de 
medefinancieringsovereenkomst met de 
Commissie, waarmee een jaarlijkse 
bijdrage wordt gegarandeerd aan de 

49. herinnert eraan dat 2018 het eerste 
volledige werkingsjaar was van het Huis 
van de Europese geschiedenis; merkt op 
dat het Huis van de Europese geschiedenis 
164 158 bezoekers verwelkomde; is 
ingenomen met de 
medefinancieringsovereenkomst met de 
Commissie, waarmee een jaarlijkse 
bijdrage wordt gegarandeerd aan de 
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exploitatiekosten; exploitatiekosten; is nog steeds ernstig 
bezorgd over de berichten over de 
arbeidsomstandigheden bij het Huis van 
de Europese geschiedenis onder de vorige 
contractant en verzoekt de secretaris-
generaal dringend de Commissie 
begrotingscontrole van het Parlement te 
informeren over de situatie van de 
werknemers van het Huis van de 
Europese geschiedenis onder de nieuwe 
contractant; vraagt de secretaris-generaal 
daarnaast cijfers te publiceren over de 
totale kosten van de contractant en het 
bedrag dat is besteed voor het loon van de 
werknemers van het Huis van de 
Europese geschiedenis;

Or. en

Amendement 97
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. herhaalt zijn verzoek om betere 
arbeidsomstandigheden voor 
personeelsleden van DG EXPO;

Or. en

Amendement 98
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is doeltreffend te communiceren in de 
lidstaten en tegelijk kostenefficiëntie te 

52. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is doeltreffend te communiceren in de 
lidstaten en tegelijk kosteneffectiviteit te 
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garanderen; vraagt alle betrokken 
besluitvormende partijen te streven naar 
toegevoegde waarde, met name met 
betrekking tot de werkingskosten;

garanderen; vraagt alle betrokken 
besluitvormende partijen te streven naar 
toegevoegde waarde, met name met 
betrekking tot de werkingskosten;

Or. en

Amendement 99
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. doet een beroep op het Parlement 
en de lidstaten om hun samenwerking met 
hun respectievelijke EPLO’s te 
intensiveren; eist dat de EPLO’s hun 
zichtbaarheid vergroten door middel van 
evenementen en intensieve activiteiten op 
sociale media om burgers te bereiken; 
verzoekt de EPLO’s hun samenwerking 
en communicatie met de afzonderlijke 
Europese instellingen uit te breiden om de 
werking van de EPLO’s te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 100
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. merkt op dat de taak van de 
liaisonbureaus van het Parlement beperkt 
is tot het onderhouden van betrekkingen 
en de verstrekking van informatie, terwijl 
de vertegenwoordiging van het Europees 
Parlement in de lidstaten een taak is die 
door de gekozen leden van het Parlement 
wordt verricht; vraagt dat hiermee 
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rekening wordt gehouden bij de planning 
en uitvoering van eventuele hervormingen 
van de liaisonbureaus;

Or. hu

Amendement 101
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 ter. vraagt om een herziening van het 
totale aantal EPLO’s in elk van de 
lidstaten door het Parlement; beveelt aan 
ten minste twee EPLO’s te sluiten: één in 
Frankrijk en één in Polen; dringt er bij 
het Parlement op aan het maximumaantal 
EPLO’s in een lidstaat vast te stellen op 
twee en het minimale bevolkingsaantal 
voor twee EPLO’s op 40 miljoen;

Or. en

Amendement 102
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. is verontrust over het feit dat 
53 AST-posten bij EPLO’s zijn geschrapt, 
terwijl deze zelfde EPLO’s een aanzienlijk 
aantal nieuwe arbeidscontractanten in 
dienst namen; verzoekt de secretaris-
generaal te zorgen voor toereikende 
niveaus van vast personeel bij de EPLO’s; 
is ook van mening dat hoofden van 
EPLO’s, gezien hun mate van 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
menselijke en financiële middelen, 
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allemaal afdelingshoofd moeten blijven, 
in plaats van te worden gedegradeerd tot 
diensthoofd;

Or. en

Amendement 103
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. merkt op dat het EPLO-kantoor in 
Athene in 2018 38 400 EUR heeft 
uitgegeven voor de huur van 
parkeerplaatsen; is van mening dat deze 
kosten buitenproportioneel hoog zijn 
gezien het feit dat momenteel zes 
werknemers op dit kantoor werken; 
verzoekt het Parlement de redenen voor 
deze kosten te onderzoeken en, indien 
nodig, passende maatregelen te nemen om 
de situatie te verhelpen;

Or. en

Amendement 104
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. neemt kennis van het besluit van 
het Bureau van 11 februari 2019 inzake 
parlementaire ondersteuning van de EU-
missie bij de ASEAN in Jakarta, de EU-
delegatie bij de Afrikaanse Unie in Addis 
Abeba en de EU-delegatie bij de VN in 
New York; is van mening dat, gezien de 
specifieke aard van deze parlementaire 

54. neemt met bezorgdheid kennis van 
het besluit van het Bureau van 
11 februari 2019 inzake parlementaire 
ondersteuning van de EU-missie bij de 
ASEAN in Jakarta, de EU-delegatie bij de 
Afrikaanse Unie in Addis Abeba en de EU-
delegatie bij de VN in New York; is van 
mening dat, gezien de specifieke aard van 
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ondersteuning, de Commissie 
begrotingscontrole van het Parlement 
jaarlijks in het kader van de kwijting aan 
het Parlement een gedetailleerde output 
moet krijgen;

deze parlementaire ondersteuning, de 
Commissie begrotingscontrole van het 
Parlement jaarlijks in het kader van de 
kwijting aan het Parlement gedetailleerde 
informatie over middelen en output moet 
krijgen; vraagt de secretaris-generaal vóór 
eind 2020 en vóór een eventuele beoogde 
uitbreiding ervan tot andere regio’s van 
de wereld een kosten-batenanalyse uit te 
voeren van deze parlementaire 
diplomatieke ondersteuning;

Or. en

Amendement 105
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is verheugd over de oprichting van 
het Front Office voor APA’s voor het 
beheer van de volledige 
aanwervingsprocedure van APA’s, 
alsmede de wijziging en beëindiging van 
contracten en administratieve 
ondersteuning van APA’s; is ingenomen 
met de invoering van een vereenvoudigde 
en snellere procedure voor de aanwerving 
van APA’s en de vooruitgang in de 
richting van een papierloos 
dossierbeheer;

57. is verheugd over de oprichting van 
het Front Office voor APA’s voor het 
beheer van de volledige 
aanwervingsprocedure van APA’s, 
alsmede de wijziging en beëindiging van 
contracten en administratieve 
ondersteuning van APA’s;

Or. en

Amendement 106
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement
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57. is verheugd over de oprichting van 
het Front Office voor APA’s voor het 
beheer van de volledige 
aanwervingsprocedure van APA’s, 
alsmede de wijziging en beëindiging van 
contracten en administratieve 
ondersteuning van APA’s; is ingenomen 
met de invoering van een vereenvoudigde 
en snellere procedure voor de aanwerving 
van APA’s en de vooruitgang in de richting 
van een papierloos dossierbeheer;

57. is verheugd over de oprichting van 
het Front Office voor APA’s voor het 
beheer van de volledige 
aanwervingsprocedure van APA’s, 
alsmede de wijziging en beëindiging van 
contracten en administratieve 
ondersteuning van APA’s; is ingenomen 
met de invoering van een vereenvoudigde 
en snellere procedure voor de aanwerving 
van APA’s en de vooruitgang in de richting 
van een papierloos dossierbeheer; verzoekt 
om de versterking van de administratieve 
teams van het Parlement die 
verantwoordelijk zijn voor de aanwerving 
van APA’s vóór het begin van elk nieuw 
mandaat, voor de tijd die nodig is om 
vooraf te voorzien in een uitgebreide 
opleiding en totdat de hoge werklast is 
weggewerkt;

Or. en

Amendement 107
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. verzoekt de administratie opnieuw 
aan het begin van de volgende 
zittingsperiode zo spoedig mogelijk te 
voorzien in opleidingen of publicaties 
voor nieuwe APA’s, ook over praktische 
en administratieve aangelegenheden 
(bijvoorbeeld dienstopdrachten, medische 
keuringen, accreditaties, 
parkeervignetten, bezoekersgroepen, 
tentoonstellingen enz.), teneinde 
systematische fouten te voorkomen die 
nadelig zijn voor het goede verloop van de 
administratieve procedures die op hen van 
toepassing zijn;

Or. en
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Amendement 108
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 ter. verzoekt ongeduldig om dezelfde 
verblijfsvergoeding voor APA’s als voor 
statutair personeel voor hun dienstreizen 
om de vergaderperioden in Straatsburg bij 
te wonen;

Or. en

Amendement 109
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. merkt op dat de hoofdindicator van 
DG PERS in 2018 de levertijd is; merkt 
met tevredenheid op dat de streefwaarden 
en methoden van gegevensverzameling 
werden verfijnd, met een over het 
algemeen positieve beoordeling van de 
resultaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. vestigt de aandacht op speciaal 
verslag nr. 15/2019 van de Rekenkamer1: 

61. vestigt de aandacht op speciaal 
verslag nr. 15/2019 van de Rekenkamer1: 
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Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; maakt 
zich zorgen over het feit dat de minder 
gunstige arbeidsvoorwaarden ertoe geleid 
hebben dat het minder aantrekkelijk is 
geworden om voor de Unie te werken, 
terwijl zij al moeite heeft om uit een aantal 
lidstaten voldoende personeel aan te 
trekken;

Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; wijst 
met bezorgdheid op de opmerkingen van 
de Rekenkamer die van toepassing zijn op 
andere instellingen van de Unie, 
waaronder het Parlement, en is daarom 
verheugd over de bereidheid van de 
Commissie om de aanbevelingen van de 
Rekenkamer te aanvaarden; steunt het 
standpunt dat met betrekking tot deze 
kwestie werd ingenomen door zijn 
Commissie begrotingscontrole1 bis; 
betreurt de zeer negatieve impact van het 
hervormingspakket van 2014 op een 
aantal cruciale aspecten van de 
menselijke middelen binnen de 
instellingen van de Unie; maakt zich 
derhalve zorgen over het feit dat de minder 
gunstige arbeidsvoorwaarden ertoe geleid 
hebben dat het minder aantrekkelijk is 
geworden om voor de Unie te werken, 
terwijl zij al moeite heeft om uit een aantal 
lidstaten voldoende personeel aan te 
trekken; waarschuwt voor de ernstige 
gevolgen die bezuinigingen op de 
administratie of personeelsreducties in de 
toekomst kunnen hebben voor het 
ambtenarenapparaat van de Europese 
Unie en voor de uitvoering van het beleid 
van de Unie; verzoekt de instellingen van 
de Unie een rustige en uitgebreide 
beoordeling uit te voeren van de impact op 
het personeelsbeheer en het welzijn van 
personeel van eventuele toekomstige 
hervormingen of herzieningen van het 
Statuut;

_________________ _________________
1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de 
Rekenkamer: Uitvoering bij de Commissie 
van het pakket van 2014 ter hervorming 
van het Statuut — grote besparingen, maar 
niet zonder gevolgen voor het personeel.

1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de 
Rekenkamer: Uitvoering bij de Commissie 
van het pakket van 2014 ter hervorming 
van het Statuut — grote besparingen, maar 
niet zonder gevolgen voor het personeel.
1 bis Werkdocument over de uitvoering bij 
de Commissie van het pakket van 2014 ter 
hervorming van het Statuut — grote 
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besparingen, maar niet zonder gevolgen 
voor het personeel.

Or. en

Amendement 111
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. vestigt de aandacht op speciaal 
verslag nr. 15/2019 van de Rekenkamer1: 
Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; maakt 
zich zorgen over het feit dat de minder 
gunstige arbeidsvoorwaarden ertoe geleid 
hebben dat het minder aantrekkelijk is 
geworden om voor de Unie te werken, 
terwijl zij al moeite heeft om uit een aantal 
lidstaten voldoende personeel aan te 
trekken;

61. neemt kennis van speciaal verslag 
nr. 15/2019 van de Rekenkamer: 
Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; 
onderstreept dat het belangrijk is dat de 
Unie competitieve salarissen aanbiedt in 
vergelijking met de particuliere sector in 
het land van verblijf, met name wanneer 
het moeilijk is om uit een aantal lidstaten 
voldoende personeel aan te trekken;

_________________
1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de 
Rekenkamer: Uitvoering bij de Commissie 
van het pakket van 2014 ter hervorming 
van het Statuut — grote besparingen, 
maar niet zonder gevolgen voor het 
personeel.

Or. en

Amendement 112
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement
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61. vestigt de aandacht op speciaal 
verslag nr. 15/2019 van de Rekenkamer1: 
Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; maakt 
zich zorgen over het feit dat de minder 
gunstige arbeidsvoorwaarden ertoe geleid 
hebben dat het minder aantrekkelijk is 
geworden om voor de Unie te werken, 
terwijl zij al moeite heeft om uit een aantal 
lidstaten voldoende personeel aan te 
trekken;

61. vestigt de aandacht op speciaal 
verslag nr. 15/2019 van de Rekenkamer1: 
Uitvoering bij de Commissie van het 
pakket van 2014 ter hervorming van het 
Statuut — grote besparingen, maar niet 
zonder gevolgen voor het personeel; maakt 
zich zorgen over het feit dat de minder 
gunstige arbeidsvoorwaarden ertoe kunnen 
hebben geleid dat het minder aantrekkelijk 
is geworden om voor de Unie te werken, 
terwijl zij al moeite heeft om uit een aantal 
lidstaten voldoende personeel aan te 
trekken;

_________________ _________________
1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de 
Rekenkamer: Uitvoering bij de Commissie 
van het pakket van 2014 ter hervorming 
van het Statuut — grote besparingen, maar 
niet zonder gevolgen voor het personeel.

1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de 
Rekenkamer: Uitvoering bij de Commissie 
van het pakket van 2014 ter hervorming 
van het Statuut — grote besparingen, maar 
niet zonder gevolgen voor het personeel.

Or. en

Amendement 113
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. is ingenomen met het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen nog altijd 
een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid verder ten uitvoer wordt 
gelegd door middel van concrete acties: er 
zijn streefdoelen vastgesteld voor 
eind 2019 met betrekking tot vrouwelijke 
afdelingshoofden (40 %), vrouwelijke 
directeuren (35 %) vrouwelijke 
directeuren-generaal (30 %);

62. herinnert aan het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen een 
belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid verder ten uitvoer wordt 
gelegd door middel van concrete acties: er 
zijn streefdoelen vastgesteld voor 
eind 2019 met betrekking tot vrouwelijke 
afdelingshoofden (40 %), vrouwelijke 
directeuren (35 %) en vrouwelijke 
directeuren-generaal (30 %); betreurt 
echter dat de routekaart voor 
gendergelijkheid niet volledig is 
uitgevoerd, met name wat betreft de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
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hogere leidinggevende functies (40 %) 
voor 2020;

Or. en

Amendement 114
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. is ingenomen met het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen nog altijd 
een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid verder ten uitvoer wordt 
gelegd door middel van concrete acties: er 
zijn streefdoelen vastgesteld voor 
eind 2019 met betrekking tot vrouwelijke 
afdelingshoofden (40 %), vrouwelijke 
directeuren (35 %) vrouwelijke 
directeuren-generaal (30 %);

62. is ingenomen met het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen nog altijd 
een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid verder ten uitvoer wordt 
gelegd door middel van concrete acties: er 
zijn streefdoelen vastgesteld voor 
eind 2019 met betrekking tot vrouwelijke 
afdelingshoofden (40 %), vrouwelijke 
directeuren (35 %) en vrouwelijke 
directeuren-generaal (30 %); verzoekt om 
de snelle vaststelling van ambitieuzere 
streefdoelen en om het behalen hiervan 
binnen een korte tijd;

Or. en

Amendement 115
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. is ingenomen met het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen nog altijd 
een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid verder ten uitvoer wordt 

62. is ingenomen met het feit dat het 
stimuleren van gelijke kansen nog altijd 
een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement; neemt 
kennis van het feit dat de routekaart voor 
gendergelijkheid, evenals de noodzaak van 
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gelegd door middel van concrete acties: er 
zijn streefdoelen vastgesteld voor 
eind 2019 met betrekking tot vrouwelijke 
afdelingshoofden (40 %), vrouwelijke 
directeuren (35 %) vrouwelijke 
directeuren-generaal (30 %);

een geografisch evenwicht, verder ten 
uitvoer wordt gelegd door middel van 
concrete acties: er zijn streefdoelen 
vastgesteld voor eind 2019 met betrekking 
tot vrouwelijke afdelingshoofden (40 %), 
vrouwelijke directeuren (35 %) en 
vrouwelijke directeuren-generaal (30 %);

Or. en

Amendement 116
Gilles Boyer, Pascal Durand, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona 
Strugariu, Sylvie Guillaume, Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. stelt voor dat, in lijn met het feit 
dat het stimuleren van gelijke kansen nog 
altijd een belangrijk aspect is van het 
personeelsbeleid van het Parlement, een 
grotere nadruk wordt gelegd op gelijke 
kansen voor iedereen, bijvoorbeeld met 
name door het aantal personen met een 
handicap dat bij de administratie van het 
Parlement werkzaam is te verhogen; 
merkt op dat binnen het Bureau van het 
Parlement reeds een groep op hoog 
niveau inzake gender en diversiteit bestaat 
en verzoekt deze groep een studie te 
verrichten van doeltreffende maatregelen 
die in de lidstaten en internationaal zijn 
genomen om de participatie van personen 
met een handicap op de werkplek te 
vergroten, met inbegrip van 
wetgevingsmaatregelen; verzoekt de groep 
op hoog niveau na afronding van de 
studie en de analyse van de resultaten 
verslag uit te brengen aan het Bureau van 
het Parlement met concrete voorstellen; 
verzoekt om de snelle vaststelling van 
ambitieuze streefdoelen en om het 
behalen hiervan binnen een korte tijd;

Or. en
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Amendement 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Vera Tax

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. betreurt het feit dat leden van het 
Europees Parlement die met 
moederschapsverlof zijn niet kunnen 
worden vervangen; is van mening dat het 
feit dat dit niet mogelijk is fundamenteel 
in strijd is met de kernwaarden van de 
Unie, omdat hiermee het signaal wordt 
afgegeven dat een stem op een 
vrouwelijke kandidaat tijdelijke niet-
vertegenwoordiging kan inhouden; is van 
mening dat het niet kunnen vervangen 
van leden van het Europees Parlement die 
met ouderschapsverlof zijn, en van leden 
die langdurig ziek zijn, een nog 
onopgelost probleem is, omdat zij ook 
geen volmacht kunnen geven om te 
stemmen, zodat een tijdelijke 
onevenwichtige vertegenwoordiging van 
de Europese burgers ontstaat; verzoekt de 
Raad artikel 6 van de Akte betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen (Verkiezingsakte) 
te herzien om de situatie te verhelpen;

Or. en

Amendement 118
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. betreurt het feit dat het aantal 63. betreurt het feit dat het aantal 
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vrouwen in functies op het niveau van 
directeur-generaal in de periode 2017-2018 
in absolute cijfers stabiel is gebleven op 
twee, ver onder het streefdoel; stelt met 
tevredenheid vast dat het aantal vrouwen 
op directeursniveau eind 2018 34 % 
bereikte en in de loop van 2019 37 % en 
dat het op het niveau van afdelingshoofd 
was gestegen tot 38 % eind 2018 en tot 
39 % eind 2019; erkent de noodzaak van 
een stapsgewijze aanpak, maar 
onderstreept het feit dat de situatie pas 
bevredigend zal zijn wanneer de 
genderverhouding op managementniveau 
de genderverhouding weerspiegelt van de 
voor deze posten in aanmerking komende 
groep; merkt op dat er lidstaten zijn die 
geen functie van directeur en/of directeur-
generaal bekleden en beveelt aan deze 
situatie aan te pakken om tot een 
geografisch evenwicht te komen;

vrouwen in functies op het niveau van 
directeur-generaal in de periode 2017-2018 
in absolute cijfers stabiel is gebleven op 
twee, ver onder het streefdoel; stelt met 
tevredenheid vast dat het aantal vrouwen 
op directeursniveau eind 2018 34 % 
bereikte en in de loop van 2019 37 % en 
dat het op het niveau van afdelingshoofd 
was gestegen tot 38 % eind 2018 en tot 
39 % eind 2019; erkent de noodzaak van 
een stapsgewijze aanpak, maar 
onderstreept het feit dat de situatie pas 
bevredigend zal zijn wanneer de 
genderverhouding op managementniveau 
de genderverhouding weerspiegelt van de 
voor deze posten in aanmerking komende 
groep;

Or. en

Amendement 119
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. betreurt het feit dat het aantal 
vrouwen in functies op het niveau van 
directeur-generaal in de periode 2017-2018 
in absolute cijfers stabiel is gebleven op 
twee, ver onder het streefdoel; stelt met 
tevredenheid vast dat het aantal vrouwen 
op directeursniveau eind 2018 34 % 
bereikte en in de loop van 2019 37 % en 
dat het op het niveau van afdelingshoofd 
was gestegen tot 38 % eind 2018 en tot 
39 % eind 2019; erkent de noodzaak van 
een stapsgewijze aanpak, maar 
onderstreept het feit dat de situatie pas 
bevredigend zal zijn wanneer de 
genderverhouding op managementniveau 

63. betreurt het feit dat het aantal 
vrouwen in functies op het niveau van 
directeur-generaal in de periode 2017-2018 
in absolute cijfers stabiel is gebleven op 
twee, ver onder het streefdoel; stelt met 
tevredenheid vast dat het aantal vrouwen 
op directeursniveau eind 2018 34 % 
bereikte en in de loop van 2019 37 % en 
dat het op het niveau van afdelingshoofd 
was gestegen tot 38 % eind 2018 en tot 
39 % eind 2019; erkent de noodzaak van 
een stapsgewijze aanpak, maar 
onderstreept het feit dat de situatie pas 
bevredigend zal zijn wanneer de 
genderverhouding op managementniveau 
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de genderverhouding weerspiegelt van de 
voor deze posten in aanmerking komende 
groep; merkt op dat er lidstaten zijn die 
geen functie van directeur en/of directeur-
generaal bekleden en beveelt aan deze 
situatie aan te pakken om tot een 
geografisch evenwicht te komen;

de genderverhouding weerspiegelt van de 
voor deze posten in aanmerking komende 
groep; merkt op dat er lidstaten zijn die 
geen functie van directeur en/of directeur-
generaal bekleden en beveelt aan deze 
situatie aan te pakken; herinnert eraan dat 
het belangrijk is dat alle aanwervingen 
worden gebaseerd op competenties, terwijl 
tegelijkertijd wordt erkend dat een 
geografisch evenwicht onder het 
personeel ook van belang is;

Or. en

Amendement 120
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

63 bis. wijst op het belang van de 
totstandbrenging van een geografisch 
evenwicht onder het personeel van het 
Parlement; verzoekt het Parlement in dit 
verband ervoor te zorgen dat personeel op 
alle niveaus, ook voor functies van 
directeur en directeur-generaal, zonder 
discriminatie op basis van nationaliteit 
wordt aangeworven en bevorderd en dat 
het werken bij het Parlement even 
aantrekkelijk is voor alle nationaliteiten;

Or. en

Amendement 121
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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63 bis. merkt op dat, ondanks het feit dat 
de uitbreiding van 2004 al lang geleden is, 
er geen sprake is van een 
dienovereenkomstige toename van de 
vertegenwoordiging voor de nieuwe 
lidstaten op de leidinggevende niveaus, 
waar Belgen, Duitsers, Spanjaarden en 
Italianen nog steeds sterk 
oververtegenwoordigd zijn;

Or. en

Amendement 122
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. keurt de oplossingen goed die zijn 
gevonden voor APA’s die zonder 
onderbreking gedurende twee 
opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hebben gewerkt, maar die 
maximum 2 maanden te kort komen om de 
tien dienstjaren te voltooien die nodig zijn 
om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie; is ingenomen 
met het feit dat de gevonden oplossingen 
de betrokken APA’s in staat stelden de 
noodzakelijke tien dienstjaren te 
voltooien; stelt met tevredenheid vast dat 
een oplossing is gevonden voor 170 van de 
173 gevallen;

64. neemt nota van de oplossingen die 
zijn gevonden voor APA’s die zonder 
onderbreking gedurende twee 
opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hebben gewerkt, maar die 
maximaal 2 maanden tekortkomen om de 
tien dienstjaren te voltooien die nodig zijn 
om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie; betreurt het dat 
de oplossing te laat beschikbaar is gesteld, 
ondanks de vele en voortdurende 
waarschuwingen tijdens de vorige 
zittingsperiode; betreurt ook dat de enige 
gevonden oplossing uitsluitend afhing van 
de goede wil van bepaalde leden die op de 
hoogte waren van de situatie en zich 
solidair toonden met deze APA’s; betreurt 
tevens dat de administratie de leden in de 
nieuwe zittingsperiode niet heeft 
geïnformeerd over deze kwestie en over de 
mogelijkheid om voor dergelijke gevallen 
een contract van minder dan zes maanden 
op te stellen, met als gevolg dat veel van 
deze APA’s grote moeite hadden om een 
lid te vinden dat hen zonder onderbreking 
voor een korte periode in dienst wilde 
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nemen en dat sommige van hen daar zelfs 
niet in zijn geslaagd (ten minste 3 van de 
170 gevallen, gegevens van de 
administratie);

Or. es

Amendement 123
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. keurt de oplossingen goed die zijn 
gevonden voor APA’s die zonder 
onderbreking gedurende twee 
opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hebben gewerkt, maar die 
maximum 2 maanden te kort komen om de 
tien dienstjaren te voltooien die nodig zijn 
om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie; is ingenomen 
met het feit dat de gevonden oplossingen 
de betrokken APA’s in staat stelden de 
noodzakelijke tien dienstjaren te 
voltooien; stelt met tevredenheid vast dat 
een oplossing is gevonden voor 170 van de 
173 gevallen;

64. keurt de oplossingen goed die zijn 
gevonden voor APA’s die zonder 
onderbreking gedurende twee 
opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hebben gewerkt, maar die 
maximaal 2 maanden tekortkomen om de 
tien dienstjaren te voltooien die nodig zijn 
om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 124
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. keurt de oplossingen goed die zijn 
gevonden voor APA’s die zonder 
onderbreking gedurende twee 

64. neemt met tevredenheid nota van 
het feit dat 170 van de 173 APA’s die zich 
in de situatie bevonden dat zij zonder 
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opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hebben gewerkt, maar die 
maximum 2 maanden te kort komen om de 
tien dienstjaren te voltooien die nodig zijn 
om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie; is ingenomen met 
het feit dat de gevonden oplossingen de 
betrokken APA’s in staat stelden de 
noodzakelijke tien dienstjaren te voltooien; 
stelt met tevredenheid vast dat een 
oplossing is gevonden voor 170 van de 
173 gevallen;

onderbreking gedurende twee 
opeenvolgende parlementaire 
ambtstermijnen hadden gewerkt, maar 
maximaal 2 maanden tekortkwamen om 
de tien dienstjaren te voltooien die nodig 
zijn om recht te hebben op een pensioen 
krachtens de pensioenregeling van de 
instellingen van de Unie, een nieuwe 
arbeidsovereenkomst hebben kunnen 
krijgen; is ingenomen met het feit dat dit 
betekent dat de betrokken APA’s dus in 
staat waren om de noodzakelijke tien 
dienstjaren te voltooien;

Or. en

Amendement 125
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is ingenomen met de invoering van 
een verruimde regeling voor telewerken 
voor het secretariaat-generaal van het 
Parlement;

65. is ingenomen met de uitbreiding en 
stroomlijning van de mogelijkheden voor 
telewerken voor het secretariaat-generaal 
van het Parlement, maar verzoekt om een 
snelle stap in de richting van structureel 
telewerken, zoals bij de Commissie en 
andere instellingen;

Or. en

Amendement 126
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is ingenomen met de invoering van 
een verruimde regeling voor telewerken 
voor het secretariaat-generaal van het 

65. is ingenomen met de invoering van 
een verruimde regeling voor telewerken 
voor het secretariaat-generaal van het 
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Parlement; Parlement; steunt de uitvoering van een 
enquête over de ervaringen met 
telewerken en vraagt om het delen van de 
resultaten van de evaluatie met de leden 
en alle diensten van het Parlement;

Or. en

Amendement 127
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 bis. herhaalt zijn verzoek om 
intensiever gebruik te maken van 
videoconferenties en andere 
technologieën om het milieu te 
beschermen en middelen te besparen, met 
name om dienstreizen van het personeel 
tussen de drie werklocaties te beperken;

Or. en

Amendement 128
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
op alle niveaus, met inbegrip van leden, 
personeel en APA’s, en de maatregelen die 
zijn genomen om intimidatie op de 
werkplek te ontmoedigen, met name de 
goedkeuring door het Bureau op 
12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
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personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; is ingenomen met het feit dat 
sommige fracties hun leden sterk hebben 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
opleidingen over waardigheid en respect 
op de werkplek, om het goede voorbeeld te 
geven, en moedigt de fracties die dit nog 
niet hebben gedaan ertoe aan om dezelfde 
aanpak te volgen;

met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld;

Or. en

Amendement 129
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
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op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; is ingenomen met het feit dat 
sommige fracties hun leden sterk hebben 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
opleidingen over waardigheid en respect op 
de werkplek, om het goede voorbeeld te 
geven, en moedigt de fracties die dit nog 
niet hebben gedaan ertoe aan om dezelfde 
aanpak te volgen;

op de werkplek; merkt op dat de resultaten 
van de externe controle begin 
november 2018 werden verwacht en 
verzoekt erom dat deze, zodra ze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; vraagt om een uitleg voor 
een dergelijke vertraging; is ingenomen 
met het feit dat sommige fracties hun leden 
sterk hebben aangemoedigd om deel te 
nemen aan opleidingen over waardigheid 
en respect op de werkplek, om het goede 
voorbeeld te geven, en verzoekt om 
verplichte opleidingen voor leden en 
personeelsleden; verwacht dat de 
routekaart op volledige en transparante 
wijze ten uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement 130
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; merkt op dat de resultaten 
van de externe controle begin 



AM\1199139NL.docx 77/125 PE646.990v02-00

NL

beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; is ingenomen met het feit dat 
sommige fracties hun leden sterk hebben 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
opleidingen over waardigheid en respect op 
de werkplek, om het goede voorbeeld te 
geven, en moedigt de fracties die dit nog 
niet hebben gedaan ertoe aan om dezelfde 
aanpak te volgen;

november 2018 werden verwacht en 
verzoekt erom dat deze, zodra ze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; vraagt om een uitleg voor 
een dergelijke vertraging; is ingenomen 
met het feit dat sommige fracties hun leden 
sterk hebben aangemoedigd om deel te 
nemen aan opleidingen over waardigheid 
en respect op de werkplek, om het goede 
voorbeeld te geven, en verzoekt om 
verplichte opleidingen voor leden en 
personeelsleden; verwacht dat de 
routekaart op volledige en transparante 
wijze ten uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement 131
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. steunt het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; is ingenomen met het feit dat 

66. erkent het nultolerantiebeleid van 
het Parlement ten aanzien van intimidatie 
en de maatregelen die zijn genomen om 
intimidatie op de werkplek te ontmoedigen, 
met name de goedkeuring door het Bureau 
op 12 maart 2018 van een geactualiseerde 
routekaart voor de aanpassing van 
preventieve maatregelen en maatregelen 
voor vroegtijdige waarschuwing in verband 
met conflicten en intimidatie tussen leden 
en APA’s, stagiairs of andere 
personeelsleden, een externe controle van 
de interne praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van deskundige vertrouwenspersonen en 
een bemiddelaarsfunctie, en de organisatie 
van een openbare hoorzitting met 
deskundigen op het gebied van intimidatie 
op de werkplek; verwacht dat de resultaten 
van de externe controle, zodra deze 
beschikbaar zijn, onverwijld worden 
meegedeeld; is ingenomen met het feit dat 
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sommige fracties hun leden sterk hebben 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
opleidingen over waardigheid en respect op 
de werkplek, om het goede voorbeeld te 
geven, en moedigt de fracties die dit nog 
niet hebben gedaan ertoe aan om dezelfde 
aanpak te volgen;

sommige fracties hun leden sterk hebben 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
opleidingen over waardigheid en respect op 
de werkplek, om het goede voorbeeld te 
geven, en moedigt de fracties die dit nog 
niet hebben gedaan ertoe aan om dezelfde 
aanpak te volgen; verzoekt het Parlement 
echter rekening te houden met het 
beperkte aantal gevallen van intimidatie 
binnen de gebouwen van het Parlement 
en de nadruk op deze kwestie 
dienovereenkomstig te beperken;

Or. en

Amendement 132
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 bis. verzoekt om de volledige 
uitvoering van de maatregelen die werden 
aanbevolen in de resolutie van het 
Parlement van 26 oktober 2017 over de 
bestrijding van seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik in de EU, dat wil 
zeggen de uitvoering van verplichte 
trainingen ter bestrijding van intimidatie 
voor alle personeelsleden en leden, 
evenals de herstructurering van de twee 
bestaande comités in één onafhankelijk 
comité; verzoekt om de dekking van de 
juridische en medische kosten van 
slachtoffers van intimidatie in 
overeenstemming met artikel 24 van het 
Statuut;

Or. en

Amendement 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. neemt kennis van de naderende 
verandering van dienstverlener van de 
crèche van het Parlement; merkt op dat 
ongerustheid bestaat over de beperkte 
informatie die is verstrekt door de 
desbetreffende diensten van het 
Parlement (DG PERS, DG INLO en DG 
SAFE) over de veranderingen die deze 
nieuwe overeenkomst met zich mee zal 
brengen; onderstreept de noodzaak voor 
het Parlement om het welzijn van de 
kinderen in zijn crèche, evenals de 
arbeidsomstandigheden van het personeel 
dat werkzaam is bij de dienstverlener, 
altijd boven aan de lijst van criteria te 
plaatsen wanneer een aanbesteding wordt 
geëvalueerd; herinnert eraan dat alle 
dienstverleners de Belgische wet volledig 
moeten naleven en ervoor moet worden 
gezorgd dat de onderaannemer werkt in 
overeenstemming met het beleid van 
respect en waardigheid op het werk van 
het Parlement;

Or. en

Amendement 134
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. neemt kennis van het feit dat 
Esedra vanaf februari 2020 als nieuwe 
dienstverlener verantwoordelijk zal zijn 
voor de crèches van het Parlement; merkt 
op dat de verandering van dienstverlener 
heeft geleid tot grote zorgen bij leden, 



PE646.990v02-00 80/125 AM\1199139NL.docx

NL

ambtenaren, diplomaten, gedetacheerde 
nationale deskundigen en geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers van het 
Parlement die van deze diensten 
gebruikmaken voor hun kinderen; eist dat 
de verantwoordelijke diensten van het 
Parlement ervoor zorgen dat geen van de 
mogelijke veranderingen in de werking 
van de crèches die door het nieuwe 
bestuur worden ingevoerd leiden tot een 
verminderde kwaliteit van de dienst ten 
opzichte van de vorige dienstverlener;

Or. en

Amendement 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. neemt kennis van het feit dat de 
dienstverlener voor de crèche van het 
Parlement zal veranderen; verzoekt om 
een soepele overgang en benadrukt dat 
het essentieel is dat dezelfde kwaliteit van 
diensten en arbeidsomstandigheden in 
stand wordt gehouden; verzoekt de 
secretaris-generaal deze omstandigheden 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 136
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. betreurt ten zeerste dat de regels 
inzake crèches, die op 26 april 2018 
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werden goedgekeurd, vaag zijn en dat 
hierin gedetailleerde specificaties 
ontbreken, met name in hoofdstuk 1 
inzake toelating, hoofdstuk 2 inzake 
financiële bijdrage en hoofdstuk 3 inzake 
praktische informatie; vereist dat het 
beheerscomité voor crèches van het 
Parlement toereikende specificaties 
goedkeurt om de regels duidelijk en 
transparant te maken en hieronder 
buitengewone en specifieke situaties op te 
nemen, zoals afzonderlijke gezinssituaties 
of kinderen met speciale behoeften; stelt 
voor actuele informatie over de 
crèchediensten bij te houden op de 
website, met inbegrip van de bijdragen en 
de huidige capaciteit;

Or. en

Amendement 137
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 ter. betreurt ten zeerste dat de regels 
inzake crèches geen prijsmethode 
omvatten; eist dat het beheerscomité voor 
crèches van het Parlement een duidelijk 
gedefinieerde methode vaststelt voor de 
berekening van de bijdrage van ouders, 
rekening houdend met specifieke 
gezinssituaties, zoals eenoudergezinnen of 
lopende scheidingsprocedures; beveelt 
aan artikel 4 van de regels te herzien door 
hierin een maximale bijdrage op te nemen 
om te zorgen voor voldoende 
transparantie en om eventuele 
discrepanties te voorkomen;

Or. en
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Amendement 138
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. merkt op dat de hoge werklast van 
het personeel in DG PERS leidt tot een 
gebrek aan flexibiliteit bij het wijzigen 
van de salarissen van APA’s, wanneer een 
lid hierom verzoekt en dit gerechtvaardigd 
is door een verhoging van de 
verantwoordelijkheden van de APA;

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 bis. benadrukt dat het beginsel van 
kosteneffectiviteit zoveel mogelijk moet 
worden geëerbiedigd in het 
gebouwenbeleid van het Parlement, zowel 
wat betreft de kosten die verband houden 
met bestaande gebouwen als bij nieuwe 
projecten; is van mening dat doeltreffend 
financieel beheer de hoofdzorg moet zijn, 
en dat ernaar moet worden gestreefd de 
werkzaamheden te voltooien met zo min 
mogelijk kosten;

Or. hu

Amendement 140
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73
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Ontwerpresolutie Amendement

73. merkt op dat het grootste 
vastgoedproject van het Parlement – de 
uitbreiding van het Konrad Adenauer-
gebouw in Luxemburg – in de afronding zit 
van de eerste fase, het oostelijke deel, dat 
ongeveer 70 % van het hele project 
vertegenwoordigt; herinnert eraan dat het 
personeel van het Parlement in 
Luxemburg momenteel gevestigd is in vier 
gebouwen; neemt kennis van het feit dat 
het Konrad Adenauer-gebouw alle 
diensten onder één dak zal brengen en zo 
kan profiteren van schaalvoordelen op het 
gebied van energie, water, beveiliging en 
het beheer van de installaties van het 
gebouw; wijst erop dat, hoewel bepaalde 
kosten in verband met vertragingen van de 
bouw hoger waren dan oorspronkelijk 
voorzien, de aanzienlijk lagere uitgaven 
voor de financiële kosten van de kredieten 
het Parlement in staat heeft gesteld 
bijkomende financiële behoeften te 
compenseren; onderstreept het feit dat de 
totale kosten van het Adenauer-project nog 
steeds 32,5 miljoen EUR onder de 
goedgekeurde totale begroting liggen;

73. merkt op dat het grootste 
vastgoedproject van het Parlement – de 
uitbreiding van het Konrad Adenauer-
gebouw in Luxemburg – in de afronding zit 
van de eerste fase; wijst erop dat, hoewel 
bepaalde kosten in verband met 
vertragingen van de bouw hoger waren dan 
oorspronkelijk voorzien, de aanzienlijk 
lagere uitgaven voor de financiële kosten 
van de kredieten het Parlement in staat 
heeft gesteld bijkomende financiële 
behoeften te compenseren; onderstreept het 
feit dat de totale kosten van het Adenauer-
project nog steeds 32,5 miljoen EUR onder 
de goedgekeurde totale begroting liggen;

Or. en

Amendement 141
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. steunt de verbetering van de 
werkomgeving voor de leden in Brussel 
(1 persoonlijk kantoor + 2 kantoren voor 
hun personeel) en Straatsburg (1 + 1);

74. prijst de verbetering van de 
werkomgeving voor de leden in Brussel 
(1 persoonlijk kantoor + 2 kantoren voor 
hun personeel) en Straatsburg (1 + 1); 
steunt daarnaast de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van leden in 
overeenstemming met paragraaf 98 van 
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dit document;

Or. en

Amendement 142
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. steunt de inspanningen van DG 
INLO om zijn veiligheidsmaatregelen aan 
te scherpen door structurele en 
organisatorische verbeteringen aan te 
brengen, met inbegrip van de beveiliging 
van de omgeving van het Weiss-, het 
Churchill- en het Pflimlin-gebouw in 
Straatsburg en de voortzetting van de 
werkzaamheden ter beveiliging van de 
ingangen in Brussel (Montoyer 70, De 
Meeûssquare en Wiertz-gebouw) en 
Straatsburg (Churchill-gebouw); 
benadrukt het feit dat openheid voor de 
burgers verzoend moet worden met de 
vereisten op het gebied van veiligheid;

75. steunt de inspanningen van DG 
INLO om zijn veiligheidsmaatregelen aan 
te scherpen door structurele en 
organisatorische verbeteringen aan te 
brengen, met inbegrip van de beveiliging 
van alle fysieke locaties; benadrukt het feit 
dat openheid voor de burgers verzoend 
moet worden met de vereisten op het 
gebied van veiligheid;

Or. en

Amendement 143
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 bis. betreurt het dat een aantal zeer 
belangrijke dienstverleners onlangs 
hebben besloten hun langetermijncontract 
met het Parlement niet te verlengen 
(banken en levensmiddelenwinkels) en 
verzoekt de dienst te onderzoeken waarom 
er minder diensten beschikbaar zijn in het 
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Parlement;

Or. hu

Amendement 144
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. neemt kennis van het feit dat in 
2018 begonnen is met de werkzaamheden 
voor de uitbreiding van de Wayenberg-
crèche; maakt zich echter zorgen over de 
manier waarop tijdens deze 
bouwwerkzaamheden toegang is verleend 
tot het gebouw, en stelt voor dat DG INLO 
meer aandacht besteed aan het waarborgen 
van de veiligheid van de gebruikers tijdens 
bouwwerkzaamheden in de toekomst;

76. neemt kennis van het begin van de 
werkzaamheden voor de uitbreiding van de 
Wayenberg-crèche in 2018; maakt zich 
echter zorgen over de onveilige toegang 
die tijdens de werkzaamheden is verleend 
tot deze locaties, en stelt voor dat DG 
INLO meer aandacht besteed aan het 
waarborgen van de veiligheid van de 
gebruikers tijdens dergelijke 
bouwwerkzaamheden in de toekomst;

Or. en

Amendement 145
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. neemt kennis van het feit dat in 
2018 begonnen is met de werkzaamheden 
voor de uitbreiding van de Wayenberg-
crèche; maakt zich echter zorgen over de 
manier waarop tijdens deze 
bouwwerkzaamheden toegang is verleend 
tot het gebouw, en stelt voor dat DG INLO 
meer aandacht besteed aan het waarborgen 
van de veiligheid van de gebruikers tijdens 
bouwwerkzaamheden in de toekomst;

76. neemt kennis van het feit dat in 
2018 begonnen is met de werkzaamheden 
voor de uitbreiding van de Wayenberg-
crèche; maakt zich echter zorgen over de 
manier waarop tijdens deze 
bouwwerkzaamheden toegang is verleend 
tot het gebouw, en stelt voor dat DG INLO 
en DG SAFE meer aandacht besteden aan 
het waarborgen van de veiligheid van de 
gebruikers tijdens bouwwerkzaamheden in 
de toekomst;
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Or. ro

Amendement 146
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. neemt kennis van het feit dat het 
Bureau de secretaris-generaal opdracht 
heeft gegeven om toestemming te verlenen 
aan DG INLO voor het uitschrijven van 
een architectuurwedstrijd voor de renovatie 
van het Paul-Henri Spaakgebouw op basis 
van slechts 2 opties: renovatie of 
herontwerp van het gebouw; dringt erop 
aan dat het gebouw klaargemaakt wordt 
voor een verdere ontwikkeling van de 
activiteiten van het Parlement in de 
komende decennia; herinnert eraan dat een 
architectuurwedstrijd is uitgeschreven om 
concrete architectonische voorstellen te 
verkrijgen en dat een definitief besluit over 
het project moet worden genomen door de 
politieke en begrotingsautoriteiten;

78. neemt kennis van het feit dat het 
Bureau de secretaris-generaal opdracht 
heeft gegeven om toestemming te verlenen 
aan DG INLO voor het uitschrijven van 
een architectuurwedstrijd voor de renovatie 
van het Paul-Henri Spaakgebouw op basis 
van slechts 2 opties: renovatie of 
herontwerp van het gebouw; dringt erop 
aan dat het gebouw klaargemaakt wordt 
voor een verdere ontwikkeling van de 
activiteiten van het Parlement in de 
komende decennia; herinnert eraan dat een 
architectuurwedstrijd is uitgeschreven om 
concrete architectonische voorstellen te 
verkrijgen en dat een definitief besluit over 
het project moet worden genomen door de 
politieke en begrotingsautoriteiten; 
benadrukt dat een dergelijk besluit moet 
plaatsvinden na de bekendmaking van een 
beoordeling van de veiligheid van het 
gebouw en een begroting van het plan 
waarover het besluit wordt genomen;

Or. en

Amendement 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. neemt kennis van het feit dat het 
Bureau de secretaris-generaal opdracht 

78. neemt kennis van het feit dat het 
Bureau de secretaris-generaal opdracht 
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heeft gegeven om toestemming te verlenen 
aan DG INLO voor het uitschrijven van 
een architectuurwedstrijd voor de renovatie 
van het Paul-Henri Spaakgebouw op basis 
van slechts 2 opties: renovatie of 
herontwerp van het gebouw; dringt erop 
aan dat het gebouw klaargemaakt wordt 
voor een verdere ontwikkeling van de 
activiteiten van het Parlement in de 
komende decennia; herinnert eraan dat een 
architectuurwedstrijd is uitgeschreven om 
concrete architectonische voorstellen te 
verkrijgen en dat een definitief besluit over 
het project moet worden genomen door de 
politieke en begrotingsautoriteiten;

heeft gegeven om toestemming te verlenen 
aan DG INLO voor het uitschrijven van 
een architectuurwedstrijd voor de renovatie 
van het Paul-Henri Spaakgebouw op basis 
van slechts 2 opties: renovatie of 
herontwerp van het gebouw; dringt erop 
aan dat het gebouw klaargemaakt wordt 
voor een verdere ontwikkeling van de 
activiteiten van het Parlement in de 
komende decennia, in overeenstemming 
met de Verdragen; herinnert eraan dat een 
architectuurwedstrijd is uitgeschreven om 
concrete architectonische voorstellen te 
verkrijgen en dat een definitief besluit over 
het project moet worden genomen door de 
politieke en begrotingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 148
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. merkt op dat de creatie van de 
Europa Experience in diverse 
liaisonbureaus is goedgekeurd door het 
Bureau en dat deze de komende jaren 
wordt uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80

Ontwerpresolutie Amendement

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 

80. wijst de internalisering van de 
chauffeursdienst af; verwerpt het idee dat 
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tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; is 
van mening dat het toegestaan moet zijn 
dat dienstauto’s leden en personeel met een 
dienstreisopdracht laten meerijden op de rit 
van Brussel naar Straatsburg en terug;

het toegestaan moet zijn dat dienstauto’s 
leden en personeel met een 
dienstreisopdracht laten meerijden op de rit 
van Brussel naar Straatsburg en terug; 
herhaalt bovendien dat twaalf reizen per 
jaar naar Straatsburg en terug uitsluitend 
zorgen voor aanvullende kosten en de 
uitstoot van schadelijke stoffen;

Or. en

Amendement 150
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80

Ontwerpresolutie Amendement

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; is 
van mening dat het toegestaan moet zijn 
dat dienstauto’s leden en personeel met 
een dienstreisopdracht laten meerijden op 
de rit van Brussel naar Straatsburg en 
terug;

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; stelt 
voor dat dienstauto’s niet leeg mogen 
reizen en in plaats daarvan worden 
gebruikt om leden, personeel en APA’s 
met een dienstreisopdracht te laten 
meerijden op de rit van Brussel naar 
Straatsburg en terug;

Or. en

Amendement 151
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80

Ontwerpresolutie Amendement

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; is 
van mening dat het toegestaan moet zijn 

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; is 
van mening dat het toegestaan moet zijn 
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dat dienstauto’s leden en personeel met een 
dienstreisopdracht laten meerijden op de rit 
van Brussel naar Straatsburg en terug;

dat dienstauto’s leden en personeel met een 
dienstreisopdracht laten meerijden op de rit 
van Brussel naar Straatsburg en terug; 
neemt kennis van de nieuwe regel die 
vereist dat bestuurders maximaal vijf 
minuten wachten op de afhaallocatie en 
begrijpt de noodzaak van een dergelijke 
regel, maar is bezorgd dat de 
tijdsbeperking te streng is;

Or. en

Amendement 152
Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

80 bis. neemt kennis van de lange 
wachttijd voor leden op de luchthaven 
voordat auto’s naar het Parlement 
vertrekken en stelt voor een efficiëntere 
wijze voor het beheer van deze 
vertragingen te vinden;

Or. en

Amendement 153
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80

Ontwerpresolutie Amendement

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; is 
van mening dat het toegestaan moet zijn 
dat dienstauto’s leden en personeel met een 
dienstreisopdracht laten meerijden op de 
rit van Brussel naar Straatsburg en terug;

80. steunt de internalisering van de 
chauffeursdienst en wijst op het zeer hoge 
tevredenheidspercentage (99,9 %) met 
betrekking tot de dienstauto’s in 2018; stelt 
met tevredenheid vast dat DG INLO 
maatregelen heeft genomen om te 
garanderen dat dienstauto’s worden 
gebruikt voor het vervoer van leden en 
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personeel met een dienstreisopdracht van 
Brussel naar Straatsburg en terug;

Or. ro

Amendement 154
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

80 bis. is ingenomen met de terugdringing 
van de koolstofemissies van het Parlement 
met 37,7 % in vergelijking met 2006; 
merkt op dat emissies van 
personenvervoer goed zijn voor ongeveer 
67 % van de koolstofvoetafdruk van het 
Parlement; wijst erop dat het Bureau bij 
besluit van 15 mei 2017 een voorstel heeft 
aangenomen om leden te voorzien van 
doeltreffende en hoogwaardige 
vervoerswijzen waarvan de milieu-
effecten tot het minimum worden beperkt 
door het wagenpark van het Parlement 
gaandeweg elektrisch te maken en alle 
vormen van groen vervoer te bevorderen, 
teneinde emissievrij te functioneren in 
stedelijke gebieden en tegen 2024 een 
volledig elektrisch wagenpark te hebben, 
in aanvulling op de verschillende 
maatregelen die reeds zijn getroffen;

Or. ro

Amendement 155
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

80 ter. is ingenomen met de verschillende 
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maatregelen, tools en instrumenten die 
DG INLO heeft geïntroduceerd om de 
koolstofemissies bij het vervoer van 
medewerkers nog verder te verminderen, 
zoals gecharterde treinen naar 
Straatsburg, het gebruik van het officiële 
wagenpark van het Parlement om 
medewerkers te vervoeren tijdens 
vergaderingen in Straatsburg, 
groepsvervoer voor commissie- en 
fractievergaderingen en evenementen 
buiten de gebouwen van het Parlement, 
gratis gebruik van treinen naar het 
vliegveld van Brussel voor leden, een 
duurzaam wagenpark van dienstwagens 
dat bestaat uit emissievrije voertuigen 
(volledig elektrisch, op waterstof enz.), 
moderne dienstfietsen, en een uitvoerige 
infrastructuur voor fietsen en elektrische 
privévoertuigen;

Or. ro

Amendement 156
Lara Wolters, Agnes Jongerius, Eider Gardiazabal Rubial, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. spreekt grote bezorgdheid uit over 
de arbeidsomstandigheden van het 
schoonmaakpersoneel van het Parlement, 
en beveelt met klem aan dat DG INLO 
contact opneemt met het 
schoonmaakbedrijf waaraan het Parlement 
de schoonmaakactiviteiten heeft 
uitbesteed, om erop toe te zien dat de 
Belgische wetgeving in acht wordt 
genomen en ervoor te zorgen dat de 
onderaannemer het beleid van het 
Parlement op het gebied van respect en 
waardigheid op de werkplek eerbiedigt;

81. spreekt grote bezorgdheid uit over 
de arbeidsomstandigheden in het kader 
van twee van de externe concessies van 
het Parlement, namelijk van het 
schoonmaak- en restaurantpersoneel van 
het Parlement, en beveelt met klem aan dat 
DG INLO een onafhankelijke enquête 
over de tevredenheid over de 
arbeidsomstandigheden uitvoert onder het 
desbetreffende personeel waaraan het 
Parlement de werkzaamheden heeft 
uitbesteed, om ervoor te zorgen dat respect 
en waardigheid op de werkplek worden 
geëerbiedigd; vraagt om een evaluatie van 
het beleid betreffende 
overheidsopdrachten van het Parlement 
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met het oog op de verbetering van 
transparante en voorspelbare 
arbeidsomstandigheden voor alle 
uitbestede diensten; verzoekt het 
Parlement de kwijtingsautoriteit in te 
lichten over de uitkomsten van een 
dergelijke evaluatie;

Or. en

Amendement 157
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. spreekt grote bezorgdheid uit over 
de arbeidsomstandigheden van het 
schoonmaakpersoneel van het Parlement, 
en beveelt met klem aan dat DG INLO 
contact opneemt met het 
schoonmaakbedrijf waaraan het Parlement 
de schoonmaakactiviteiten heeft 
uitbesteed, om erop toe te zien dat de 
Belgische wetgeving in acht wordt 
genomen en ervoor te zorgen dat de 
onderaannemer het beleid van het 
Parlement op het gebied van respect en 
waardigheid op de werkplek eerbiedigt;

81. benadrukt de belangstelling die 
wordt getoond voor de 
arbeidsomstandigheden van het 
schoonmaakpersoneel van het Parlement, 
erkent dat DG INLO met het 
schoonmaakbedrijf werkt dat is 
gecontracteerd door het Parlement en 
heeft vastgesteld dat de relevante 
wetgeving, met inbegrip van de sociale, 
arbeids- en milieu- en 
contractenwetgeving, moet worden 
nageleefd; meent dat de sociale, arbeids- 
en milieuvoorwaarden moeten stroken 
met het beleid van het Parlement op het 
gebied van respect en waardigheid op de 
werkplek; verzoekt DG INLO echter deze 
kwestie gedurende de komende jaren 
nauwlettend in de gaten te houden, een 
tevredenheidsenquête uit te voeren onder 
het schoonmaakpersoneel van de 
onderaannemer en het beleid inzake 
overheidsopdrachten van het Europees 
Parlement te beoordelen;

Or. ro

Amendement 158
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Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. spreekt grote bezorgdheid uit over 
de arbeidsomstandigheden van het 
schoonmaakpersoneel van het Parlement, 
en beveelt met klem aan dat DG INLO 
contact opneemt met het 
schoonmaakbedrijf waaraan het Parlement 
de schoonmaakactiviteiten heeft uitbesteed, 
om erop toe te zien dat de Belgische 
wetgeving in acht wordt genomen en 
ervoor te zorgen dat de onderaannemer het 
beleid van het Parlement op het gebied van 
respect en waardigheid op de werkplek 
eerbiedigt;

81. spreekt grote bezorgdheid uit over 
de arbeidsomstandigheden van het 
schoonmaakpersoneel van het Parlement, 
en beveelt met klem aan dat DG INLO 
contact opneemt met het 
schoonmaakbedrijf waaraan het Parlement 
de schoonmaakactiviteiten heeft uitbesteed, 
om erop toe te zien dat de Belgische 
wetgeving in acht wordt genomen en 
ervoor te zorgen dat de onderaannemer het 
beleid van het Parlement op het gebied van 
respect en waardigheid op de werkplek 
eerbiedigt; veroordeelt niet alleen de 
erbarmelijke arbeidsomstandigheden, 
maar ook het beleid van het onzichtbaar 
maken van het schoonmaakpersoneel, dat 
bijvoorbeeld wordt gedwongen om alleen 
de zij-ingang van het Parlement te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 159
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

81 bis. uit zijn zorgen over het feit dat de 
dienst er nog steeds niet in is geslaagd het 
probleem van het warmwatersysteem van 
het Parlement op te lossen en verzoekt de 
bevoegde commissie in de toekomst 
informatie te verstrekken over 
maatregelen die zijn genomen om 
legionellabesmettingen in het Parlement 
tegen te gaan;
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Or. hu

Amendement 160
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten/batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 
onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding;

82. is ingenomen met de toegenomen 
variatie van het aanbod in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement; 
maakt zich desalniettemin zorgen over het 
feit dat, ondanks dat een openbare 
uitnodiging werd georganiseerd voor de 
kosten-batenanalyse, is geconstateerd dat 
de prijs-kwaliteitverhouding van het 
aanbod zeer onbevredigend is; verzoekt 
om een herbeoordeling van de evaluatie 
van de kwaliteit en prijs en van de 
potentiële dienstverleners op de markt en 
is ernstig bezorgd over de prijs en 
kwaliteit van het voedsel en drinken;

Or. en

Amendement 161
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten/batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten/batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 
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onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding;

onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding; maakt zich zorgen 
over het feit dat het externe 
cateringbedrijf steeds vaker een beroep 
doet op tijdelijk personeel – van 
uitzendbureaus – met alle gevolgen van 
dien voor de kwaliteit van de 
dienstverlening en voor de prestaties en de 
levenskwaliteit op de werkvloer en de 
werkomstandigheden van het vaste 
personeel;

Or. es

Amendement 162
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten/batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 
onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding;

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; benadrukt dat, ondanks 
de mededinging waarvoor deze sector is 
opengesteld, de kosten/batenanalyse van de 
prijzen en de kwaliteit van het voedsel in 
de zelfbedieningskantine van het Parlement 
voortdurend moeten worden 
gecontroleerd; erkent dat er regelmatig 
gebruik wordt gemaakt van de 
tevredenheidsenquête en dat dit ook 
betrekking heeft op de prijs-
kwaliteitsverhouding;

Or. ro

Amendement 163
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82
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Ontwerpresolutie Amendement

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten/batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 
onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding;

82. is ingenomen met de diversificatie 
van het aanbod in de zelfbedieningskantine 
van het Parlement; maakt zich zorgen over 
het feit dat, ondanks de mededinging 
waarvoor deze sector is opengesteld, de 
kosten-batenanalyse van de prijzen en de 
kwaliteit van het voedsel in de 
zelfbedieningskantine van het Parlement 
wijst op onevenwichtigere resultaten; 
dringt aan op een tevredenheidsenquête 
onder de gebruikers over de prijs-
kwaliteitsverhouding; verzoekt om de 
nodige wijzigingen ten aanzien van de 
onevenwichtige prijs-kwaliteitverhouding 
die naar voren komt uit de resultaten van 
de enquête;

Or. en

Amendement 164
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 bis. uit zijn solidariteit met de 
werknemers van COMPASS Group, die te 
maken hebben met 
personeelsinkrimpingen en een 
verslechtering van hun 
arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 165
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

91 bis. vestigt de aandacht op de grote 
verschillen in de kosten voor vertaling uit 
specifieke talen en verzoekt de dienst om 
de oorzaken van deze grote verschillen te 
onderzoeken;

Or. hu

Amendement 166
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93

Ontwerpresolutie Amendement

93. neemt kennis van het feit dat in DG 
TRAD in 2018 een stijging van de 
productie is waargenomen met 10 % ten 
opzichte van het voorgaande jaar, als 
gevolg van de cyclische aard van de vraag 
naar vertalingen, die nauw verband houdt 
met de parlementaire activiteit; merkt op 
dat de interne vertaaloutput in verhouding 
tot de capaciteit 119,4 % bedroeg 
(benchmark: 100 %) en dat het 
uitbestedingspercentage 32,8 % bedroeg 
(31,4 % in 2017); verzoekt DG TRAD zijn 
werkzaamheden voort te zetten om de 
controle op de naleving en de kwaliteit van 
de uitbestede vertalingen te vergroten;

93. neemt kennis van het feit dat in DG 
TRAD in 2018 een stijging van de 
productie is waargenomen met 10 % ten 
opzichte van het voorgaande jaar, als 
gevolg van de cyclische aard van de vraag 
naar vertalingen, die nauw verband houdt 
met de parlementaire activiteit; merkt met 
bezorgdheid op dat de interne vertaaloutput 
in verhouding tot de capaciteit 119,4 % 
bedroeg (benchmark: 100 %) en dat het 
uitbestedingspercentage 32,8 % bedroeg 
(31,4 % in 2017); vraagt DG TRAD te 
overwegen een groter deel uit te besteden, 
om de benchmark van 100 % in acht te 
nemen, en de nadruk te leggen op de 
kwaliteit en foutloze vertaling van de 
documenten; verzoekt DG TRAD zijn 
werkzaamheden voort te zetten om de 
controle op de naleving en de kwaliteit van 
de uitbestede vertalingen te vergroten;

Or. en

Amendement 167
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
veroudering van de IT-applicaties van het 
directoraat-generaal en het risico van IT-
problemen, die beide als ernstig worden 
beschouwd; verzoekt DG FINS en DG 
ITEC hun constructieve samenwerking 
voort te zetten teneinde passende 
risicobeperkende maatregelen ten uitvoer 
te leggen, met inbegrip van de vlotte 
invoering van het nieuwe financiële 
beheers- en boekhoudsysteem;

99. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over de veroudering van de IT-
applicaties van het directoraat-generaal en 
het risico van IT-problemen, die beide als 
ernstig worden beschouwd; verzoekt DG 
FINS en DG ITEC hun constructieve 
samenwerking voort te zetten teneinde 
passende risicobeperkende maatregelen ten 
uitvoer te leggen, met inbegrip van de 
vlotte invoering van het nieuwe financiële 
beheers- en boekhoudsysteem;

Or. en

Amendement 168
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
veroudering van de IT-applicaties van het 
directoraat-generaal en het risico van IT-
problemen, die beide als ernstig worden 
beschouwd; verzoekt DG FINS en DG 
ITEC hun constructieve samenwerking 
voort te zetten teneinde passende 
risicobeperkende maatregelen ten uitvoer 
te leggen, met inbegrip van de vlotte 
invoering van het nieuwe financiële 
beheers- en boekhoudsysteem;

99. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
veroudering van de IT-applicaties van het 
directoraat-generaal en het risico van IT-
problemen, die beide als ernstig worden 
beschouwd; verzoekt DG FINS en DG 
ITEC hun constructieve samenwerking te 
intensiveren teneinde passende 
risicobeperkende maatregelen ten uitvoer 
te leggen, met inbegrip van de vlotte 
invoering van het nieuwe financiële 
beheers- en boekhoudsysteem;

Or. en

Amendement 169
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100
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Ontwerpresolutie Amendement

100. is het eens met de aanzienlijke 
inspanningen voor continue investering in 
de digitalisering van de financiële 
processen, zoals de elektronische 
handtekeningen van de leden, met het oog 
op de verbetering van de dienstverlening 
aan de klanten, de administratieve 
efficiëntie en het niveau van de controles, 
met name de invoering van 
onlineterugbetaling van de medische 
kosten van de leden en de automatisering 
van het centrale presentieregister, met het 
oog op het bespoedigen van de uitbetaling 
van de gerelateerde rechten en de 
uitbreiding van de functies van het e-
portaal als centraal toegangspunt voor de 
leden om hun financiële en sociale rechten 
te beheren;

100. is het eens met de aanzienlijke 
inspanningen voor continue investering in 
de digitalisering van de financiële 
processen, zoals de elektronische 
handtekeningen van de leden, met het oog 
op de verbetering van de dienstverlening 
aan de klanten, de administratieve 
efficiëntie en het niveau van de controles, 
met name de invoering van 
onlineterugbetaling van de medische 
kosten van de leden en de automatisering 
van het centrale presentieregister, met het 
oog op het bespoedigen van de uitbetaling 
van de gerelateerde rechten en de 
uitbreiding van de functies van het e-
portaal als centraal toegangspunt voor de 
leden om hun financiële en sociale rechten 
te beheren; betreurt de tijdrovende 
inefficiëntie bij het invoeren en 
controleren van de gegevens, en met name 
dat de gegevens over de reiskosten van 
leden twee keer in het systeem worden 
ingevoerd: eerst door de leden en 
vervolgens nog een keer door de 
administratie;

Or. en

Amendement 170
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit 
dat het callcenter van het reisbureau te 
allen tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; wijst op het beperkte 
gebruik van het callcenter van het 
reisbureau, dat in het weekend bereikbaar 
is, maar niet alle bedrijven omvat die door 
het reisbureau worden gebruikt; dringt 
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dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt de 
trage reactie van het bureau op 
aanvragen van tickets; betreurt het feit dat 
de door het reisbureau voorgestelde tickets 
niet altijd de meest kosteneffectieve zijn en 
dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; betreurt de beperkte 
openingstijden van het bureau, met name 
dat het bureau op vrijdagmiddag gesloten 
is, met uitzondering van de vrijdagen vóór 
plenaire vergaderingen in Straatsburg, 
wat het vermogen van de personeelsleden 
van leden om efficiënt te werken ernstig 
beperkt; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

Or. en

Amendement 171
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; betreurt dat leden problemen 
hebben ervaren met het bereiken van het 
callcenter van het reisbureau tijdens en 
buiten werkuren en verzoekt om een 
verbetering van de bereikbaarheid; dringt 
aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
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reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
aanzienlijke vertragingen bij de 
terugbetaling van hun reiskosten; verzoekt 
DG FINS een tevredenheidsenquête te 
houden over de diensten van het reisbureau 
en de resultaten hiervan uiterlijk op 
30 juni 2020 te presenteren;

Or. en

Amendement 172
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het 
feit dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op de verplichte 
uitvoering van een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk zou maken; acht het 
absoluut onaanvaardbaar dat de door het 
reisbureau voorgestelde tickets vaak 
duurder zijn dan op het internet 
aangeboden prijzen en dat de leden te 
maken krijgen met vertragingen bij de 
terugbetaling van hun reiskosten; verzoekt 
DG FINS een tevredenheidsenquête te 
houden over de diensten van het reisbureau 
en de resultaten hiervan uiterlijk op 
30 juni 2020 te presenteren;

Or. en
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Amendement 173
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 
tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau en de 
betreffende bevoegde dienst van DG FINS 
voorgestelde tickets niet altijd de meest 
kosteneffectieve zijn en dat de leden te 
maken krijgen met vertragingen bij de 
terugbetaling van hun reiskosten; verzoekt 
DG FINS een tevredenheidsenquête te 
houden over de diensten van het reisbureau 
en de resultaten hiervan uiterlijk op 30 juni 
2020 te presenteren alsmede verslag uit te 
brengen over de organisatie en de 
verantwoordelijkheden van DG FINS en 
het reisbureau van het Parlement;

Or. es

Amendement 174
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 

101. merkt op dat het nieuwe reisbureau 
van het Parlement op 1 januari 2019 
operationeel is geworden, na een openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het feit dat 
het callcenter van het reisbureau te allen 



AM\1199139NL.docx 103/125 PE646.990v02-00

NL

tijde bereikbaar is, ook tijdens het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren;

tijde bereikbaar is, met inbegrip van het 
weekend; dringt aan op een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk klachtenmechanisme, 
dat een snelle oplossing van eventuele 
problemen mogelijk maakt; betreurt het feit 
dat de door het reisbureau voorgestelde 
tickets niet altijd de meest kosteneffectieve 
zijn en dat de leden te maken krijgen met 
vertragingen bij de terugbetaling van hun 
reiskosten; verzoekt DG FINS een 
tevredenheidsenquête te houden over de 
diensten van het reisbureau en de resultaten 
hiervan uiterlijk op 30 juni 2020 te 
presenteren; dringt er bij het nieuwe 
reisbureau op aan na te denken over de 
resultaten van de tevredenheidsenquête en 
dienovereenkomstig verbeteringen ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 175
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 103

Ontwerpresolutie Amendement

103. herinnert eraan dat een aparte 
bankrekening voor de ontvangst van de 
algemene kostenvergoeding verplicht is;

103. herinnert eraan dat een aparte 
bankrekening voor de ontvangst van de 
algemene kostenvergoeding verplicht is; 
verzoekt het Parlement de 
kwijtingsautoriteit regelmatig te 
informeren over het aantal leden dat deze 
verplichting nakomt;

Or. en

Amendement 176
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 104

Ontwerpresolutie Amendement

104. vestigt de aandacht op het feit dat 
het Bureau op zijn vergadering van 
2 juli 2018 een nieuwe niet-uitputtende lijst 
heeft goedgekeurd van uitgaven die kunnen 
worden bekostigd uit de algemene 
kostenvergoeding, met daarin de meest 
voorkomende voorbeelden van uitgaven 
die in aanmerking komen; merkt op dat, 
voor de leden die dit wensen, de kosten van 
een vrijwillige controle van het gebruik 
van de algemene kostenvergoeding kunnen 
worden gedekt door deze vergoeding; 
herinnert eraan dat het de leden vrij staat 
om hun gebruik van de algemene 
kostenvergoeding te documenteren en de 
informatie in kwestie te publiceren op hun 
persoonlijke website;

104. vestigt de aandacht op het feit dat 
het Bureau op zijn vergadering van 
2 juli 2018 een nieuwe niet-uitputtende lijst 
heeft goedgekeurd van uitgaven die kunnen 
worden bekostigd uit de algemene 
kostenvergoeding, met daarin de meest 
voorkomende voorbeelden van uitgaven 
die in aanmerking komen; merkt op dat, 
voor de leden die dit wensen, de kosten van 
een vrijwillige controle van het gebruik 
van de algemene kostenvergoeding kunnen 
worden gedekt door deze vergoeding; 
herinnert eraan dat het de leden vrij staat 
om hun gebruik van de algemene 
kostenvergoeding te documenteren en de 
informatie in kwestie te publiceren op hun 
persoonlijke website; verzoekt het 
Parlement de kwijtingsautoriteit 
regelmatig te informeren over het aantal 
leden dat deze aanbevelingen opvolgt;

Or. en

Amendement 177
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. herinnert aan artikel 62, leden 1 
en 2, van het Besluit van het Bureau van 
19 mei en 9 juli 2008, als gewijzigd 
(recentste wijziging op 1 juli 2019), 
houdende uitvoeringsbepalingen voor het 
statuut van de leden van het Europees 
Parlement, waarin staat: “De (...) 
uitgekeerde bedragen [inclusief de 

105. herinnert aan artikel 62, leden 1 
en 2, van het Besluit van het Bureau van 
19 mei en 9 juli 2008, als gewijzigd 
(recentste wijziging op 1 juli 2019), 
houdende uitvoeringsbepalingen voor het 
statuut van de leden van het Europees 
Parlement, waarin staat: “De (...) 
uitgekeerde bedragen [inclusief de 
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algemene kostenvergoeding] zijn 
uitsluitend bestemd voor de bekostiging 
van activiteiten die verband houden met de 
uitoefening van het mandaat van de leden 
en mogen niet worden gebruikt voor 
persoonlijke uitgaven of voor subsidies of 
giften van politieke aard” en “De leden 
betalen alle niet bestede bedragen terug aan 
het Parlement, behalve indien zij in de 
vorm van een vast bedrag ineens werden 
uitgekeerd”;

algemene kostenvergoeding] zijn 
uitsluitend bestemd voor de bekostiging 
van activiteiten die verband houden met de 
uitoefening van het mandaat van de leden 
en mogen niet worden gebruikt voor 
persoonlijke uitgaven of voor subsidies of 
giften van politieke aard” en “De leden 
betalen alle niet bestede bedragen terug aan 
het Parlement, behalve indien zij in de 
vorm van een vast bedrag ineens werden 
uitgekeerd”; verzoekt de secretaris-
generaal en het Bureau van het Europees 
Parlement ervoor te zorgen dat deze 
bepalingen volledig ten uitvoer worden 
gelegd en worden nageleefd en om de 
kwijtingsautoriteit regelmatig te 
informeren over het aantal leden dat zijn 
niet-bestede bedragen heeft terugbetaald.

Or. en

Amendement 178
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 bis. verzoekt de secretaris-
generaal een gedetailleerd verslag op te 
stellen voor de Commissie 
begrotingscontrole van het Parlement 
over de teruggave van de algemene 
kostenvergoeding door leden die in 2019 
niet werden herverkozen;

Or. en

Amendement 179
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 105 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 bis. herinnert eraan dat de ad-
hocwerkgroep voor de vaststelling en 
bekendmaking van de regels inzake het 
gebruik van de algemene 
kostenvergoeding in de vorige 
zittingsperiode heeft aanbevolen dat het 
Bureau de debatten voortzet over de 
algemene kostenvergoeding en tot een 
overeenkomst komt die van leden vereist 
dat zij:
alle bonnetjes bewaren die verband 
houden met de algemene 
kostenvergoeding, een onafhankelijke 
controleur verantwoordelijk maken voor 
de jaarlijkse controle van de rekeningen 
en de publicatie van het advies van de 
controleur en het niet-bestede deel van de 
algemene kostenvergoeding aan het einde 
van hun mandaat terugbetalen;

Or. en

Amendement 180
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 ter. herinnert er bovendien aan 
dat, naast de wijzigingen die reeds bekend 
werden gemaakt door de ad-
hocwerkgroep, tijdens de plenaire 
vergadering de volgende aanvullende 
wijzigingen werden goedgekeurd met 
betrekking tot de algemene 
kostenvergoeding die vereisen: dat een 
controle van een steekproef van 5 % van 
de uitgaven met betrekking tot de 
algemene kostenvergoeding wordt verricht 
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in het kader van de interne controle van 
het Parlement, waarvan de eindresultaten 
en -bevindingen deel moeten uitmaken 
van het jaarlijks verslag over de resultaten 
van de interne controle dat door het 
Parlement wordt gepubliceerd, en dat 
leden op jaarbasis een overzicht van hun 
uitgaven per categorie bekendmaken 
(communicatiekosten, huur van kantoren, 
kantoorbenodigdheden, enz.);

Or. en

Amendement 181
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 ter. neemt met tevredenheid 
kennis van het feit dat het secretariaat een 
technische oplossing heeft ontwikkeld die 
leden in staat stelt op hun officiële 
parlementaire website een vrijwillige 
controle te publiceren of een bevestiging 
dat hun gebruik van de algemene 
kostenvergoeding in overeenstemming is 
met de toepasselijke regels van het Statuut 
van de leden en de 
uitvoeringsmaatregelen ervan en dat deze 
oplossing sinds eind september 2019 
beschikbaar is; verzoekt het secretariaat 
om de kantoren van de leden 
gedetailleerdere informatie te verstrekken 
en opleidingen aan te bieden voor leden 
en hun personeel over het gebruik van 
deze oplossing;

Or. en

Amendement 182
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 quater. betreurt het dat het Bureau 
van de voorgaande zittingsperiode geen 
van de aanbevelingen van de ad-
hocwerkgroep en de plenaire vergadering 
heeft opgevolgd en dringt er bij het 
Bureau van deze zittingsperiode op aan de 
democratische wil van de plenaire 
vergadering zo snel mogelijk uit te voeren 
wat betreft de algemene 
kostenvergoeding;

Or. en

Amendement 183
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 quinquies. is ingenomen met 
het feit dat het Bureau van de voorgaande 
zittingsperiode de noodzakelijke 
infrastructuur heeft gecreëerd op de 
onlinepagina’s van de leden op de website 
van het Parlement voor die leden die een 
vrijwillige controle of bevestiging van hun 
uitgaven willen publiceren om aan te 
tonen dat hun gebruik van de algemene 
kostenvergoeding in overeenstemming is 
met de toepasselijke regels van het Statuut 
van de leden en de 
uitvoeringsmaatregelen ervan; verzoekt 
het Parlement zijn communicatie met 
leden over deze mogelijkheid en de 
manier waarop deze in de praktijk kan 
worden gebruikt, te verbeteren;



AM\1199139NL.docx 109/125 PE646.990v02-00

NL

Or. en

Amendement 184
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. stelt vast dat het geraamde 
actuarieel tekort van het vrijwillig 
pensioenfonds eind 2018 286,1 miljoen 
EUR bedroeg; stelt voorts vast dat de te 
berekenen netto activa en de actuariële 
vastlegging eind 2018 112,3 miljoen EUR 
respectievelijk 398,4 miljoen EUR 
bedroegen;

106. stelt vast dat het geraamde 
actuarieel tekort van het vrijwillig 
pensioenfonds eind 2018 286,1 miljoen 
EUR bedroeg; stelt voorts vast dat de te 
berekenen netto activa en de actuariële 
vastlegging eind 2018 112,3 miljoen EUR 
respectievelijk 398,4 miljoen EUR 
bedroegen; merkt op dat, hoewel de 
nationale pensioenfondsen normaal 
gesproken strikte normen moeten naleven 
en geen actuarieel tekort mogen hebben, 
het vrijwillig pensioenfonds nu te maken 
heeft met een tekort van 72 % van de 
actuariële vastlegging; vraagt de 
secretaris-generaal dringend doortastende 
maatregelen te overwegen om deze 
aanhoudende situatie op te lossen, met 
inbegrip van bezuinigingen en de 
mogelijkheid om alle activa te liquideren;

Or. en

Amendement 185
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. merkt op dat het Bureau op zijn 
vergadering van 10 december 2018 heeft 
besloten de regels die van toepassing zijn 
op de pensioenregeling, te wijzigen door de 
pensioenleeftijd te verhogen van 63 naar 

109. merkt op dat het Bureau op zijn 
vergadering van 10 december 2018 heeft 
besloten de regels die van toepassing zijn 
op de pensioenregeling te wijzigen door de 
pensioenleeftijd te verhogen van 63 naar 
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65 jaar en een heffing van 5 % in te voeren 
op de pensioenuitkeringen voor 
toekomstige gepensioneerden, teneinde de 
houdbaarheid ervan te verbeteren; 
beschouwt het besluit van het Bureau als 
een stap in de goede richting; merkt 
evenwel op dat het Parlement in de 
toekomst aansprakelijk blijft voor een zeer 
groot bedrag;

65 jaar en een heffing van 5 % in te voeren 
op de pensioenuitkeringen voor 
toekomstige gepensioneerden, teneinde de 
houdbaarheid ervan te verbeteren; 
beschouwt het besluit van het Bureau als 
een stap in de goede richting; merkt 
evenwel op dat het Parlement in de 
toekomst aansprakelijk blijft voor een zeer 
groot bedrag; herinnert eraan dat in 
artikel 27, lid 2, van het Statuut van de 
leden van het Europees Parlement wordt 
bepaald dat “verworven rechten en 
aanspraken [...] in volle omvang [blijven] 
bestaan”;

Or. en

Amendement 186
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. merkt op dat het Bureau op zijn 
vergadering van 10 december 2018 heeft 
besloten de regels die van toepassing zijn 
op de pensioenregeling, te wijzigen door de 
pensioenleeftijd te verhogen van 63 naar 
65 jaar en een heffing van 5 % in te voeren 
op de pensioenuitkeringen voor 
toekomstige gepensioneerden, teneinde de 
houdbaarheid ervan te verbeteren; 
beschouwt het besluit van het Bureau als 
een stap in de goede richting; merkt 
evenwel op dat het Parlement in de 
toekomst aansprakelijk blijft voor een zeer 
groot bedrag;

109. staat pal achter de resultaten van 
een vergadering van 10 december 2018 
tijdens welke het Bureau heeft besloten de 
regels die van toepassing zijn op de 
pensioenregeling te wijzigen door de 
pensioenleeftijd te verhogen van 63 naar 
65 jaar en een heffing van 5 % in te voeren 
op de pensioenuitkeringen voor 
toekomstige gepensioneerden, teneinde de 
houdbaarheid ervan te verbeteren; steunt 
het besluit van het Bureau als een stap in 
de goede richting; merkt evenwel op dat 
het Parlement in de toekomst aansprakelijk 
blijft voor een zeer groot bedrag;

Or. en

Amendement 187
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. verzoekt de secretaris-generaal, 
alsook het Bureau, alle mogelijkheden te 
benutten om de aansprakelijkheid van het 
Parlement tot een minimum te beperken, 
aangezien het gaat om geld van 
belastingbetalers;

110. verzoekt de secretaris-generaal, 
alsook het Bureau, alle mogelijkheden te 
benutten om een eerlijke oplossing voor 
het probleem te vinden, terwijl de 
aansprakelijkheid van het Parlement tot een 
minimum wordt beperkt, aangezien het 
gaat om geld van belastingbetalers;

Or. en

Amendement 188
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. verzoekt de secretaris-generaal, 
alsook het Bureau, alle mogelijkheden te 
benutten om de aansprakelijkheid van het 
Parlement tot een minimum te beperken, 
aangezien het gaat om geld van 
belastingbetalers;

110. verzoekt de secretaris-generaal, 
alsook het Bureau, alle mogelijkheden te 
benutten om de aansprakelijkheid van het 
Parlement tot een minimum te beperken, 
aangezien het gaat om geld van 
belastingbetalers, en om de 
kwijtingsautoriteit te informeren over de 
maatregelen die in dit verband worden 
genomen;

Or. en

Amendement 189
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. merkt op dat de hoofdindicator voor 112. merkt op dat de hoofdindicator voor 
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DG ITEC in 2018 het vermogen is om op 
tijdige en doeltreffende wijze in te spelen 
op de eisen van gebruikers en partners op 
alle werkterreinen; dringt erop aan dat DG 
ITEC blijft investeren in de 
terbeschikkingstelling van een moderne, 
continue, efficiënte en gebruikersgerichte 
werkplek;

DG ITEC in 2018 het vermogen is om op 
tijdige en doeltreffende wijze in te spelen 
op de eisen van gebruikers en partners op 
alle werkterreinen; dringt erop aan dat DG 
ITEC blijft investeren in de 
terbeschikkingstelling van een moderne, 
continue, efficiënte en gebruikersgerichte 
IT-interface;

Or. en

Amendement 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. steunt de lopende ontwikkeling van 
toepassingen van het e-Parlement, de 
versterking van de innovatieactiviteiten op 
het gebied van IT en de versterking van de 
capaciteit van het Parlement op het gebied 
van cyberbeveiliging; is ingenomen met 
het besluit om de middelen die zijn 
toegewezen aan het 
computercrisisresponsteam voor de 
instellingen, organen en instanties van de 
Europese Unie (CERT-EU), te 
verdubbelen; prijst de versterking van de 
capaciteit van de instellingen van de Unie 
om een optimale bescherming te 
garanderen tegen cyberaanvallen; verzoekt 
DG ITEC in het kader van de digitale 
werkplek de mogelijkheid te onderzoeken 
om een veilige interne toepassing van het 
Parlement te ontwikkelen voor de 
uitwisseling van korte berichten;

113. steunt de lopende ontwikkeling van 
toepassingen van het e-Parlement, de 
versterking van de innovatieactiviteiten op 
het gebied van IT en de versterking van de 
capaciteit van het Parlement op het gebied 
van cyberbeveiliging; is ingenomen met 
het besluit om de middelen die zijn 
toegewezen aan het 
computercrisisresponsteam voor de 
instellingen, organen en instanties van de 
Europese Unie (CERT-EU), te 
verdubbelen; prijst de versterking van de 
capaciteit van de instellingen van de Unie 
om een optimale bescherming te 
garanderen tegen cyberaanvallen;

Or. en

Amendement 191
Tamás Deutsch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. keurt de inspanningen van DG 
ITEC goed met betrekking tot de 
continuïteit en veerkracht van de ICT-
infrastructuren van het Parlement die 
gerealiseerd zijn sinds de IT-onderbreking 
van oktober 2017; dringt aan op 
intensievere inspanningen en meer 
capaciteit om zekerheid te verschaffen over 
de robuustheid van de ICT van het 
Parlement; dringt aan op voortzetting van 
de werkzaamheden en van de vooruitgang 
die geboekt is op het gebied van 
bedrijfscontinuïteit, risicobeheer, 
incidentbeheer en herstelvermogen; 
benadrukt het bestaan van tekortkomingen 
in de werking van het internetnetwerk in 
het Parlement;

115. dringt erop aan dat DG ITEC meer 
inspanningen levert ter waarborging van 
de continuïteit en veerkracht van de ICT-
infrastructuren van het Parlement die 
gerealiseerd zijn sinds de IT-onderbreking 
van oktober 2017; dringt aan op 
intensievere inspanningen en meer 
capaciteit om zekerheid te verschaffen over 
de robuustheid van de ICT van het 
Parlement; dringt aan op voortzetting van 
de werkzaamheden en van de vooruitgang 
die geboekt is op het gebied van 
bedrijfscontinuïteit, risicobeheer, 
incidentbeheer en herstelvermogen; 
benadrukt het bestaan van tekortkomingen 
in de werking van het internetnetwerk in 
het Parlement;

Or. en

Amendement 192
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. wijst op de toenemende risico’s op 
het gebied van gegevens en privacy; 
verzoekt het Parlement een beleid en een 
strategie op het gebied van 
informatiebeveiliging te ontwikkelen; 
benadrukt dat nauwe samenwerking tussen 
DG ITEC en DG SAFE van het grootste 
belang is; moedigt de directoraten-generaal 
ertoe aan om gemeenschappelijke 
activiteiten te plannen op middellange en 
lange termijn;

116. wijst op de toenemende risico’s op 
het gebied van gegevens en privacy; wijst 
met zorg op de recente verslagen over de 
opslag en verwerking van 
gebruikersgegevens bij het inloggen op de 
wifi van het Parlement; plaatst grote 
vraagtekens bij de noodzaak om de 
gegevens tot zes maanden te bewaren1 bis; 
verzoekt het Parlement een beleid en een 
strategie op het gebied van 
informatiebeveiliging te ontwikkelen; 
benadrukt dat nauwe samenwerking tussen 
DG ITEC en DG SAFE van het grootste 
belang is; moedigt de directoraten-generaal 
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ertoe aan om gemeenschappelijke 
activiteiten te plannen op middellange en 
lange termijn;

_________________
1 bis 
https://euobserver.com/institutional/14627
0

Or. en

Amendement 193
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 122

Ontwerpresolutie Amendement

122. steunt het interinstitutionele 
project voor een gemeenschappelijke 
opslagplaats dat is gestart met de Raad en 
de Commissie; is verheugd over het 
initiatief voor een gemeenschappelijke 
opslagplaats, die adequate 
veiligheidsscans en -screenings van 
producten mogelijk maakt voordat deze de 
gebouwen van het Parlement bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 194
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134

Ontwerpresolutie Amendement

134. steunt de doelstelling van het 
Parlement om zijn koolstofemissies zoveel 
mogelijk te beperken en zijn emissies die 
onvermijdelijk zijn, te compenseren; stelt 
voor om de emissies die onvermijdelijk 

134. steunt de doelstelling van het 
Parlement om zijn koolstofemissies zoveel 
mogelijk te beperken; uit opnieuw zijn 
bezorgdheid over het feit dat de 
geografische spreiding van het Parlement 
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zijn, gezamenlijk te compenseren met 
andere EU-instellingen en -organen;

de oorzaak is van 78 % van alle 
dienstreizen van het personeel van het 
Parlement en dat de milieu-impact 
hiervan tussen de 11 000 en 19 000 ton 
CO-2-emissies is; verzoekt het Parlement 
een strategie te ontwikkelen om uiterlijk 
in 2030 koolstofneutraal te worden en zijn 
strategie voor te leggen aan de 
kwijtingsautoriteit;

Or. en

Amendement 195
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

134 bis. benadrukt dat het 
Parlement overeenkomstig de 
toezeggingen die het heeft gedaan zijn 
verantwoordelijkheid moet dragen om de 
klimaatverandering te bestrijden, en 
bijgevolg op al zijn locaties passende 
maatregelen moet nemen om zijn 
werknemers tegen diefstal, vandalisme en 
slecht weer beschermde stallingen voor 
privéfietsen te bieden, in ten minste 
dezelfde omstandigheden als nu het geval 
is voor het parkeren van auto's; is ook 
van mening dat een identificatiesysteem 
op basis van vignetten zeer nuttig zou zijn;

Or. es

Amendement 196
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

134 bis. is verheugd over de 
inspanningen van het Parlement om het 
aantal papierloze vergaderingen uit te 
breiden; verzoekt om het aanbieden van 
meer opleidingen aan alle leden, 
personeelsleden en APA’s over de 
papierloze instrumenten die zijn 
ontwikkeld om het mogelijk te maken 
minder documenten te printen en voor 
verdere communicatiecampagnes;

Or. en

Amendement 197
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

134 bis. merkt op dat het Parlement 
in 2018 iets meer elektriciteit heeft 
gebruikt op zijn drie belangrijkste 
werklocaties dan in het jaar daarvoor; 
verzoekt het Parlement ervoor te zorgen 
dat alle elektriciteit die het gebruikt wordt 
opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 198
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

134 ter. steunt de doelstelling van 
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het Parlement om zijn onvermijdelijke 
emissies te compenseren; stelt voor om de 
emissies die onvermijdelijk zijn 
gezamenlijk te compenseren met andere 
instellingen en organen van de Unie;

Or. en

Amendement 199
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 135

Ontwerpresolutie Amendement

135. moedigt het Parlement ertoe aan 
zijn communicatie met de leden over de 
mogelijkheid om tussen het Parlement en 
de luchthaven van Brussel gebruik te 
maken van de trein, te verbeteren;

135. vraagt het Parlement zijn 
communicatie met de leden om hen te 
informeren over de mogelijkheid om 
tussen het Parlement en de luchthaven van 
Brussel gebruik te maken van de trein, te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat de 
treinen regelmatig en met kleinere 
intervallen rijden om deze optie zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 200
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 135

Ontwerpresolutie Amendement

135. moedigt het Parlement ertoe aan 
zijn communicatie met de leden over de 
mogelijkheid om tussen het Parlement en 
de luchthaven van Brussel gebruik te 
maken van de trein, te verbeteren;

135. moedigt het Parlement ertoe aan 
zijn communicatie met de leden over de 
mogelijkheid om tussen het Parlement en 
de luchthaven van Brussel gebruik te 
maken van de rechtstreekse trein, 
waarmee in twintig minuten van deur tot 
deur kan worden gereisd en die de leden 
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gratis kunnen gebruiken, te verbeteren;

Or. en

Amendement 201
Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 135 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

135 bis. prijst het personeel voor het 
feit dat het volledig gebruikmaakt van de 
gecharterde treinen naar Straatsburg; 
moedigt hogere leidinggevenden aan voor 
hun dienstreizen naar Straatsburg niet 
hun dienstauto’s te gebruiken;

Or. en

Amendement 202
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 138

Ontwerpresolutie Amendement

138. is ingenomen met de besluiten van 
het Bureau en de Quaestoren in april en 
juni 2018 inzake de vermindering van de 
hoeveelheid plastic afval en de activiteiten 
op het gebied van afvalbeheer;

138. is ingenomen met de besluiten van 
het Bureau en de Quaestoren in april en 
juni 2018 inzake de vermindering van de 
hoeveelheid plastic afval en de activiteiten 
op het gebied van afvalbeheer; verzoekt 
erom dat snel verdere ambitieuze 
maatregelen worden genomen en is van 
mening dat een plasticvrij Parlement de 
uiteindelijke doelstelling moet zijn;

Or. en

Amendement 203
Daniel Freund
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namens de Verts/ALE-Fractie
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 138

Ontwerpresolutie Amendement

138. is ingenomen met de besluiten van 
het Bureau en de Quaestoren in april en 
juni 2018 inzake de vermindering van de 
hoeveelheid plastic afval en de activiteiten 
op het gebied van afvalbeheer;

138. is ingenomen met de besluiten van 
het Bureau en de Quaestoren in april en 
juni 2018 inzake de vermindering van de 
hoeveelheid plastic afval en de activiteiten 
op het gebied van afvalbeheer; verzoekt het 
Parlement verdere stappen te nemen op 
weg naar een plasticvrij Parlement;

Or. en

Amendement 204
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 148

Ontwerpresolutie Amendement

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 114 l/201416, de directeur 
van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, zonder dat het is toegezonden 
aan de Commissie begrotingscontrole; 
verzoekt de Autoriteit het verslag uiterlijk 
in november van elk jaar beschikbaar te 
stellen aan de leden;

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1141/201416, de directeur 
van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, en betreurt dat het niet is 
toegezonden aan de Commissie 
begrotingscontrole; verzoekt de Autoriteit 
het verslag uiterlijk in november van elk 
jaar beschikbaar te stellen aan de leden; uit 
zijn zorgen over het besluit om het verslag 
als vertrouwelijk te beschouwen, 
waardoor het slechts voor een beperkt 
aantal personen onder strikte 
voorwaarden beschikbaar is; is van 
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mening dat dit besluit een schending 
vormt van het toetsingsrecht van het 
Parlement in zijn hoedanigheid als 
kwijtingsautoriteit; verzoekt om een 
transparante verspreiding van een 
dergelijk verslag, dat openbaar 
beschikbaar moet worden gemaakt;

_________________ _________________
16 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 oktober 2014 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen (PB L 317 
van 4.11.2014, blz. 1).

16 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 oktober 2014 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen (PB L 317 
van 4.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 205
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 148

Ontwerpresolutie Amendement

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 114 l/201416, de directeur 
van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, zonder dat het is toegezonden 
aan de Commissie begrotingscontrole; 
verzoekt de Autoriteit het verslag uiterlijk 
in november van elk jaar beschikbaar te 
stellen aan de leden;

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1141/2014[1], de directeur 
van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, en pas in januari 2020 aan de 
Commissie begrotingscontrole; verzoekt de 
Autoriteit het verslag uiterlijk in november 
van elk jaar beschikbaar te stellen aan de 
leden;

_________________
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16 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende het statuut en 
de financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
(PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 206
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 148

Ontwerpresolutie Amendement

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 114 l/201416, de directeur 
van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, zonder dat het is toegezonden 
aan de Commissie begrotingscontrole; 
verzoekt de Autoriteit het verslag uiterlijk 
in november van elk jaar beschikbaar te 
stellen aan de leden;

148. wijst erop dat, overeenkomstig 
artikel 6, lid 10, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1141/2014, de directeur van 
de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
jaarlijks een verslag indient bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
Autoriteit; merkt op dat het jaarverslag op 
21 november 2019 is gestuurd naar de 
Voorzitter en de secretaris-generaal van het 
Parlement, zonder dat het is toegezonden 
aan de Commissie begrotingscontrole;

_________________
16 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende het statuut en 
de financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
(PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1).

Or. en
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Amendement 207
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 149

Ontwerpresolutie Amendement

149. verzoekt de Commissie 
begrotingscontrole de directeur van de 
APPF uit te nodigen voor de jaarlijkse 
hoorzitting voor de kwijting van het 
Parlement;

149. verzoekt de Commissie 
begrotingscontrole de directeur van de 
APPF uit te nodigen voor de jaarlijkse 
hoorzitting voor de kwijting van het 
Parlement, zoals het geval is voor de 
andere hoofden van agentschappen en 
instellingen;

Or. en

Amendement 208
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150

Ontwerpresolutie Amendement

150. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de Autoriteit verantwoording 
te laten afleggen om betrouwbaarheid te 
creëren, en dringt daarom aan op meer 
transparantie over de jaarlijkse 
activiteiten van de Autoriteit, met inbegrip 
van de door haar toegepaste 
werkmethoden en beginselen;

150. onderstreept het belang van de 
verslaglegging van de Autoriteit over haar 
activiteiten als onderdeel van haar 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 209
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150

Ontwerpresolutie Amendement
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150. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de Autoriteit verantwoording 
te laten afleggen om betrouwbaarheid te 
creëren, en dringt daarom aan op meer 
transparantie over de jaarlijkse 
activiteiten van de Autoriteit, met inbegrip 
van de door haar toegepaste 
werkmethoden en beginselen;

150. onderstreept het belang van de 
verslaglegging van de Autoriteit over haar 
activiteiten als onderdeel van haar 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 210
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150

Ontwerpresolutie Amendement

150. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de Autoriteit verantwoording 
te laten afleggen om betrouwbaarheid te 
creëren, en dringt daarom aan op meer 
transparantie over de jaarlijkse 
activiteiten van de Autoriteit, met inbegrip 
van de door haar toegepaste 
werkmethoden en beginselen;

150. onderstreept het belang van de 
openbare verslaglegging van de Autoriteit 
over haar activiteiten, werkmethoden en 
beginselen als onderdeel van haar 
verantwoordelijkheid en om te beoordelen 
of de Autoriteit naar behoren is uitgerust 
met personeel, middelen en bevoegdheden 
om een misbruik van middelen door 
politieke fracties en stichtingen op 
doeltreffende wijze te voorkomen;

Or. en

Amendement 211
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150

Ontwerpresolutie Amendement

150. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de Autoriteit verantwoording 
te laten afleggen om betrouwbaarheid te 

150. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is dat de Autoriteit verslag 
uitbrengt over haar activiteiten als 
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creëren, en dringt daarom aan op meer 
transparantie over de jaarlijkse activiteiten 
van de Autoriteit, met inbegrip van de door 
haar toegepaste werkmethoden en 
beginselen;

onderdeel van haar verantwoording en 
blijkt geeft van meer transparantie met 
betrekking tot haar jaarlijkse activiteiten, 
met inbegrip van de door de toegepaste 
werkmethoden en beginselen;

Or. ro

Amendement 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150

Ontwerpresolutie Amendement

150. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de Autoriteit verantwoording 
te laten afleggen om betrouwbaarheid te 
creëren, en dringt daarom aan op meer 
transparantie over de jaarlijkse activiteiten 
van de Autoriteit, met inbegrip van de door 
haar toegepaste werkmethoden en 
beginselen;

150. herinnert eraan dat door de 
Autoriteit verantwoording te laten afleggen 
het opbouwen van vertrouwen en 
betrouwbaarheid kan worden voortgezet; 
dringt daarom aan op meer transparantie 
over de jaarlijkse activiteiten van de 
Autoriteit, met inbegrip van de door haar 
toegepaste werkmethoden en beginselen, 
die essentieel zijn voor de voortdurende 
opbouw van vertrouwen en 
betrouwbaarheid; verzoekt om de 
publicatie van de cv’s van alle 
personeelsleden op de webpagina van de 
Autoriteit;

Or. en

Amendement 213
Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

150 bis. dringt erop aan dat het 
APPF-verslag elk jaar openbaar wordt 
gemaakt en tegelijkertijd wordt verstuurd 
aan de leden en de voorzitter en 
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secretaris-generaal van het Parlement; 
betreurt dat voor het verslag van 2018 in 
januari 2020 op uitdrukkelijk verzoek van 
de Autoriteit is besloten dat de leden het 
verslag alleen op verzoek mogen inzien 
volgens de procedure van de veilige 
leeskamer; is ervan overtuigd dat de 
beperking van de toegang tot dit 
document, dat het gebruik van openbare 
middelen betreft, de spijtige indruk wekt 
dat er iets te verbergen is; verzoekt erom 
dat dit document onmiddellijk openbaar 
wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 214
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 150 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

150 bis. uit zijn zorgen over het feit 
dat de APPF budgettair afhankelijk is van 
de begroting van het Parlement; vraagt 
om volledige budgettaire autonomie voor 
deze Autoriteit om te zorgen voor het 
hoogste niveau van neutraliteit;

Or. en


