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26.3.2014 A7-0242/20 

Amendement  20 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 248 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 248 bis. merkt op dat zowel de Europese 

faciliteit voor financiële stabiliteit als het 

Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) 

profiteren van de dienstverlening van de 

belangrijke instellingen van de Unie, 

zoals de Commissie en de ECB, terwijl 

voor hun respectieve verhouding 

onvoldoende rechtsgrond en controle van 

de instellingen bestaat overeenkomstig de 

procedure van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; 

onderstreept dat de oprichting ervan 

buiten de instellingen van de Unie een 

stap terug betekent in de ontwikkeling van 

de Unie, en met name ten koste gaat van 

het Parlement, de Rekenkamer en het Hof 

van Justitie; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/21 

Amendement  21 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 248 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 248 ter. hekelt het feit dat het Verdrag tot 

instelling van het Europees 

Stabiliteitsmechanisme de nodige 

bepalingen mist om een effectieve externe 

audit te verzekeren; betreurt dat in artikel 

24 (accountantscommissie) van de 

organisatievoorschriften van het verdrag 

slechts één lid door de Rekenkamer kan 

worden aangewezen, terwijl twee leden 

kunnen worden benoemd op voorstel van 

de voorzitter; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/22 

Amendement  22 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 248 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 248 quater. is bezorgd over het voorschrift 

in lid 6 van artikel 24 van de 

organisatievoorschriften van het verdrag 

met de overeengekomen procedure om het 

Parlement uitsluitend te informeren door 

het jaarverslag van de 

accountantscommissie naar het 

Parlement te sturen; onderstreept het 

recht van het Parlement om in 

aanwezigheid van de raad van 

gouverneurs van het ESM met de 

accountantscommissie over het 

jaarverslag te debatteren; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/23 

Amendement  23 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Nieuw kopje voor paragraaf 248 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 De Trojka en het Europees 

Stabiliteitsmechanisme 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/24 

Amendement  24 

Lorenzo Fontana 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 107 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 107 bis. acht het onaanvaardbaar dat de 

Commissie om het gebrek aan 

betalingsmiddelen aan het einde van 2012 

op te lossen het "creatieve" concept van 

gestaakte betalingen heeft ingevoerd om 

het effectieve begrotingsdeficit te 

verbergen, hetgeen ingaat tegen artikel 

310, lid 2, van het VWEU, dat vereist dat 

de algemene EU-begroting in evenwicht 

is; houdt zijn standpunt ten aanzien van 

de regelmatigheid van de verrichtingen 

voor de toekomst in beraad; verzoekt de 

Commissie om uiterlijk op 25 september 

2014 een motivering voor het concept van 

gestaakte betalingen voor te leggen die 

aantoont dat de regel dat de algemene 

begroting van de Unie in evenwicht is, 

niet wordt overtreden;  

Or. en 

 

 

 


