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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is ingenomen met de toenemende 

kwaliteit van het advies en het onderzoek 

ten behoeve van de leden en commissies; 

herinnert eraan dat bij de oprichting van de 

Onderzoeksdienst van het Europees 

Parlement (EPRS) in 2013 een tussentijdse 

evaluatie was voorzien van de 

doeltreffendheid van de samenwerking 

tussen de EPRS en de 

beleidsondersteunende afdelingen; 

verzoekt de secretaris-generaal daarom een 

dergelijke evaluatie uit te voeren en de 

resultaten daarvan uiterlijk eind 2016 te 

presenteren aan de Begrotingscommissie; 

is van mening dat deze evaluatie 

voorstellen moet bevatten om ervoor te 

zorgen dat de ondersteuning door de EPRS 

zo goed mogelijk is afgestemd op de 

ontwikkelingen in de respectievelijke 

thematische commissies, waarbij tevens 

wordt tegemoet gekomen aan de behoeften 

van individuele leden, en geen 

overlappingen vertoont met hun 

activiteiten of concurrentie tussen diensten 

in de hand werkt; 

22. is van oordeel dat de leden, om hun 

mandaat te kunnen vervullen, behoefte 

hebben aan advies en onderzoek van 

goede kwaliteit; verzet zich echter tegen 

een verhoging van de begroting in kwestie 

van het secretariaat-generaal; herinnert 

eraan dat bij de oprichting van de 

Onderzoeksdienst van het Europees 

Parlement (EPRS) in 2013 een tussentijdse 

evaluatie was voorzien van de 

doeltreffendheid van de samenwerking 

tussen de EPRS en de 

beleidsondersteunende afdelingen; 

verzoekt de secretaris-generaal daarom een 

dergelijke evaluatie uit te voeren en de 

resultaten daarvan uiterlijk eind 2016 te 

presenteren aan de Begrotingscommissie; 

is van mening dat deze evaluatie 

voorstellen moet bevatten om ervoor te 

zorgen dat de ondersteuning door de EPRS 

zo goed mogelijk is afgestemd op de 

ontwikkelingen in de respectievelijke 

thematische commissies, waarbij tevens 

wordt tegemoet gekomen aan de behoeften 

van individuele leden, en geen 

overlappingen vertoont met hun 

activiteiten of concurrentie tussen diensten 

in de hand werkt; 

Or. en 
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