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26.3.2014 A7-0246/10 

Amendement  10 

Inés Ayala Sender, 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 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63. stelt bezorgd vast dat het vermogen van 

de interparlementaire delegaties om het 

Parlement in deze sector evenveel 

zichtbaarheid te geven als de andere 

Europese instellingen, en met name de 

Commissie en de Raad, vanwege de 

algemene behoefte aan besparingen kan 

worden beperkt en dat de aandacht van het 

Parlement voor het buitenlandse beleid en 

de consolidatie van de parlementaire 

diplomatie, als aanvulling op de 

activiteiten van de Commissie en de 

EDEO, hierdoor kan worden afgezwakt; 

acht het daarom van fundamenteel belang 

dat de kennis en ervaring die het Parlement 

heeft opgedaan op het gebied van toezicht 

op en verbetering van de zichtbaarheid van 

de Europese projecten niet verloren gaan 

en dat de voorgestelde maatregelen geen 

afbreuk doen aan de capaciteit en 

doeltreffendheid van de interparlementaire 

dialoog tussen het Parlement en andere 

landen, met name bij politieke instabiliteit 

en bedreigingen van de democratie (de 

Arabische Lente, het conflict in het 

Midden-Oosten, het Oekraïense conflict, 

de voorbereiding van verkiezingen in 

conflictsituaties, enz.); 

63. stelt bezorgd vast dat het vermogen van 

de interparlementaire delegaties om het 

Parlement in deze sector evenveel 

zichtbaarheid te geven als de andere 

Europese instellingen, en met name de 

Commissie en de Raad, vanwege de 

algemene behoefte aan besparingen kan 

worden beperkt en dat de aandacht van het 

Parlement voor het buitenlandse beleid en 

de consolidatie van de parlementaire 

diplomatie, als aanvulling op de 

activiteiten van de Commissie en de 

EDEO, hierdoor kan worden afgezwakt; 

acht het daarom van fundamenteel belang 

dat de kennis en ervaring die het Parlement 

heeft opgedaan op het gebied van toezicht 

op en verbetering van de zichtbaarheid van 

de Europese projecten niet verloren gaan 

en dat de voorgestelde maatregelen geen 

afbreuk doen aan de capaciteit en 

doeltreffendheid van de interparlementaire 

dialoog tussen het Parlement en andere 

landen, met name bij politieke instabiliteit 

en bedreigingen van de democratie (de 

Arabische Lente, het conflict in het 

Midden-Oosten, het Oekraïense conflict, 

de voorbereiding van verkiezingen in 

conflictsituaties, enz.); beveelt met klem 

aan dat bij de voorbereiding en het 

daadwerkelijke gebruik van de 

responscapaciteit voor een passende 

coördinatie met de EDEO-diensten wordt 
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gezorgd om de veiligheid van de externe 

delegaties en missies van het Parlement te 

garanderen; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Amendement  11 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. merkt op dat verscheidene 

verzoeken in de jaarlijkse 

kwijtingsverslagen die door de plenaire 

vergadering van het Parlement zijn 

goedgekeurd, niet worden ingewilligd; 

merkt op dat de secretaris-generaal stelt 

dat deze verzoeken tot het werkterrein van 

het Bureau van het Parlement of de 

Conferentie van voorzitters van het 

Parlement behoren; dringt erop aan dat 

verzoeken van de plenaire vergadering in 

de jaarlijkse kwijtingsverslagen volledig 

worden uitgevoerd; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Amendement  12 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 87 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  87 bis. spreekt er zijn bezorgdheid over uit 

dat het garanderen van de 

pensioenuitkeringen uit het fonds terwijl 

de beleggingsbeslissingen worden 

genomen door derden, een groot 

financieel risico inhoudt voor de 

begroting van het Parlement; is dan ook 

van mening dat het fonds volledig beheerd 

moet worden door de administratie van 

het Parlement, volgens strikte 

richtsnoeren van de secretaris-generaal; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Amendement  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Kwijting 2012: Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 97 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 

bevindingen in het verslag van DG ITEC 

over de ICT-architectuur, waarin wordt 

aangegeven dat het Parlement momenteel 

belastinggeld gebruikt om firewall-

leveranciers te financieren die betrokken 

zijn bij ernstige schendingen van de 

mensenrechten jegens gerespecteerde 

organisaties voor journalistieke vrijheid 

in derde landen; merkt op dat er heel wat 

open-sourceoplossingen voor firewalls 

voorhanden zijn en onderzocht dienen te 

worden; stelt met klem dat het bijzonder 

belangrijk is dat het Parlement en zijn 

administratie via hun ICT-

aanbestedingen niet bijdragen tot leed en 

onderdrukking; 

Or. en 

 

 


