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26.3.2014 A7-0246/1 

Amendement  1 

Chris Davies 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. benadrukt dat elk lid het recht 

heeft te weten hoe de financiën van het 

Parlement worden beheerd; verzoekt de 

secretaris-generaal derhalve ervoor te 

zorgen dat alle verslagen van de interne 

controledienst voor inzage ter beschikking 

zijn van alle leden, waarbij referenties die 

de ongewenste identificatie van personen 

mogelijk zouden maken indien nodig 

worden verwijderd; 

 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Amendement  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. herhaalt zijn verzoek om 

voorstellen voor strikte regels voor alle 

leden inzake het gebruik van de algemene 

onkostenvergoeding en om deze 

onkostenvergoeding volledig transparant 

te maken; verzoekt daarom om de 

ontwikkeling van een systeem waarin de 

leden jaarlijks verslag moeten uitbrengen 

over de manier waarop zij gebruikmaken 

van deze vergoeding, die onderworpen zal 

zijn aan controleprocedures; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Amendement  3 

Chris Davies 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 ter. meent dat het Parlement de enige 

Europese openbare instelling is die een 

vergoeding voor de kosten van de 

uitoefening van het ambt uitbetaalt op 

particuliere en persoonlijke 

bankrekeningen zonder dat deze uitgaven 

worden gecontroleerd of hiervoor 

bewijsstukken worden vereist; vermoedt 

dat de leden bijzonder kritisch zouden 

staan tegenover andere organen als die 

blijk zouden geven van een dergelijk 

gebrek aan toezicht op het gebruik van 

overheidsgelden; verzoekt de secretaris-

generaal om lichte regelingen voor te 

stellen die ervoor zorgen dat de algemene 

onkostenvergoeding wordt gebruikt voor 

het beoogde doel en geen aanvullend 

privé-inkomen voor leden biedt; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Amendement  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 quater. verzoekt om een evaluatie van 

de hoogte en het gebruik van de 

dagvergoedingen voor de leden; verlangt 

dat het Bureau deze uitvoeringsmaatregel 

dienovereenkomstig herziet, om ervoor te 

zorgen dat deze vergoedingen zo 

kostenefficiënt mogelijk worden gebruikt; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Amendement  5 

Cătălin Sorin Ivan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. uit kritiek over het feit dat een verslag 

van het Comité van toezicht van het 

OLAF gericht aan de Commissie 

begrotingscontrole van het Parlement 

door de Voorzitter van het Parlement niet 

aan die commissie is doorgezonden, maar 

meer dan twee maanden is 

achtergehouden; uit kritiek over het feit 

dat een dagvaarding van getuigen door 

een Belgische rechtbank pas na drie 

maanden vertraging door de administratie 

van het Parlement aan de drie betrokken 

parlementsleden is doorgezonden; uit 

kritiek over het feit dat de werkzaamheden 

van de Commissie begrotingscontrole zijn 

belemmerd door de afgelasting van een 

hoorzitting over de werkzaamheden van 

de Task Force voor Griekenland en het 

meer dan een jaar lange uitstel van een 

hoorzitting over het onderwerp 

"Governance – de Europese Commissie 

als bestuurslichaam"; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1024856NL.doc  PE529.692v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.3.2014 A7-0246/6 

Amendement  6 

Cătălin Sorin Ivan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. merkt op dat sinds januari 2012 een 

nieuwe regeling voor de ontvangst van 

bezoekersgroepen van kracht is, die onder 

meer betrekking heeft op de methode voor 

subsidiebetalingen; neemt nota van het feit 

dat het Bureau heeft besloten de 

mogelijkheid van contante betalingen aan 

bezoekersgroepen te handhaven; is bezorgd 

over de grote risico's voor de reputatie en 

de veiligheid die contante betalingen aan 

bezoekersgroepen met zich brengen; 

verzoekt het Bureau om een nieuw besluit 

om contante betalingen te verbieden, 

aangezien deze betalingen indruisen tegen 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad
24
; wijst erop dat van 

de rond 2 000 groepen die het Parlement 

jaarlijks bezoeken, in 2012 slechts 365 

groepen meer dan 15 000 EUR hebben 

ontvangen, maar dat de meerderheid van 

deze bezoekersgroepen voor contante 

betaling heeft gekozen, hoewel de 

administratie van het Parlement in plaats 

daarvan overmakingen of een combinatie 

van deze beide methoden aanmoedigt; 

67. merkt op dat sinds januari 2012 een 

nieuwe regeling voor de ontvangst van 

bezoekersgroepen van kracht is, die onder 

meer betrekking heeft op de methode voor 

subsidiebetalingen; neemt nota van het feit 

dat het Bureau heeft besloten de 

mogelijkheid van contante betalingen aan 

bezoekersgroepen te handhaven; is bezorgd 

over de grote risico's voor de reputatie en 

de veiligheid die contante betalingen aan 

bezoekersgroepen met zich brengen; 

verzoekt het Bureau om een nieuw besluit 

inzake contante betalingen, aangezien deze 

betalingen indruisen tegen Richtlijn 

2005/60/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1; wijst erop dat van de rond 

2 000 groepen die het Parlement jaarlijks 

bezoeken, in 2012 slechts 365 groepen 

meer dan 15 000 EUR hebben ontvangen, 

maar dat de meerderheid van deze 

bezoekersgroepen voor contante betaling 

heeft gekozen, hoewel de administratie van 

het Parlement in plaats daarvan 

overmakingen of een combinatie van deze 

beide methoden aanmoedigt; 

__________________ __________________ 

24
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 

tot voorkoming van het gebruik van het 

24
 Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 

tot voorkoming van het gebruik van het 
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financiële stelsel voor het witwassen van 

geld en de financiering van terrorisme (PB 

L 309 van 25.11.2005, blz. 15). 

financiële stelsel voor het witwassen van 

geld en de financiering van terrorisme (PB 

L 309 van 25.11.2005, blz. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Amendement  7 

Cătălin Sorin Ivan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. verlangt dat leden van het Europees 

Parlement voor vluchten binnen Europa 

uitsluitend tickets in Economy Class of het 

dienovereenkomstige bedrag uit de EP-

begroting terugbetaald krijgen; 

101. stelt voor dat het gebruik van tickets 

in Economy Class voor vluchten van leden 

binnen Europa in voorkomend geval 

wordt aangemoedigd;  

Or. en 

 

 


