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20.4.2016 A8-0135/13 

Amendement  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 117 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 117 bis. pleit voor de oprichting van een 

systeem voor vroegtijdige waarschuwing 

in noodgevallen, met behulp waarvan DG 

ITEC, in samenwerking met DG SAFE, 

snel via sms of e-mail mededelingen kan 

versturen naar leden en personeelsleden 

die ervoor hebben gekozen om hun naam 

op een lijst te laten plaatsen die in 

specifieke noodsituaties voor dit doel 

wordt gebruikt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Amendement  14 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. wijst erop dat de in 2015 gesloten 

nieuwe contracten voor de 

cateringactiviteiten in Brussel niet langer 

voorzien in één exclusieve 

cateringprovider; verwacht dat de geplande 

kleinere cateringfaciliteiten in Brussel 

zullen worden gerund op een wijze die ook 

exploitatie door kmo's en een 

verscheidenheid van cateringproviders 

mogelijk maakt, om een hoogstaande 

dienstverlening tegen betaalbare prijzen te 

waarborgen; 

18. stelt vast dat de in 2015 gesloten 

nieuwe contracten voor de 

cateringactiviteiten in Brussel niet langer 

voorzien in één exclusieve 

cateringprovider; verwacht dat de geplande 

kleinere cateringfaciliteiten in Brussel op 

basis van concessies zullen worden gerund 

door kleine en middelgrote aanbieders; is 

bezorgd dat de selectie van het 

vervangende cateringbedrijf tot nu toe 

niet voldeed aan de eisen van groene 

openbare aanbestedingen vanwege het 

gebrek aan informatie over 

voedselintolerantie of mogelijke allergene 

ingrediënten, de kwaliteit en prijs van het 

vegetarische voedsel en de grotere 

hoeveelheid geproduceerd plasticafval; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Amendement  15 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. wijst erop dat de vergoeding voor 

algemene uitgaven is bedoeld ter dekking 

van de kosten van reizen in het land van 

verkiezing van de leden, zoals huur van 

kantoorruimte, uitrusting, 

kantoorbenodigdheden, documentatie of 

logistieke organisatie van manifestaties; 

wijst erop dat voor een alomvattend 

systeem voor controle van de vergoeding 

voor het parlementaire mandaat van de 

leden 40 à 75 nieuwe administratieve 

posten nodig zouden zijn, hetgeen ingaat 

tegen de regeling tot verlaging van het 
aantal personeelsleden; 

39. wijst erop dat de vergoeding voor 

algemene uitgaven bedoeld is ter dekking 

van de kosten die rechtstreeks verband 

houden met de uitoefening van het 

parlementaire mandaat van een lid in het 

land van verkiezing en in de officiële 

vestigingsplaatsen van het Europees 

Parlement, zoals huur van kantoorruimte, 

uitrusting, kantoorbenodigdheden, 

documentatie of logistieke organisatie van 

manifestaties; betwist dat voor een 

alomvattend systeem voor controle van de 

vergoeding voor het parlementaire mandaat 

van de leden 40 à 75 nieuwe 

administratieve posten nodig zouden zijn 

op het gebied van financieel beheer; 

betreurt dat ondanks meerdere verzoeken, 

in het bijzonder in het kader van de 

kwijting 2013 van het EP, de secretaris-

generaal niet de mogelijkheden heeft 

onderzocht voor een selectiever 

controlesysteem, bijvoorbeeld met 

steekproeven, en verzoekt om zonder 

uitstel een voorstel ter zake uit te werken; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Amendement  16 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 bis. dringt er bij het Parlement op aan 

regels vast te stellen voor de 

bekendmaking van alle input van 

lobbyisten of belangenvertegenwoordigers 

voor ontwerpbeleid, wetgeving en 

amendementen, bij wijze van 

"wetgevingsvoetafdruk"; is van mening 

dat deze wetgevingsvoetafdruk moet 

bestaan uit een formulier dat bij verslagen 

wordt gevoegd, waarin alle lobbyisten 

worden aangegeven die degene die 

verantwoordelijk was voor een specifiek 

dossier heeft ontmoet tijdens de opstelling 

van elk verslag, met een duidelijke 

aanduiding of de lobbyisten wezenlijke 

invloed hadden op dat dossier, en een 

tweede document waarin alle ontvangen 

geschreven input wordt aangegeven, 

online op hun officiële webpagina van het 

Parlement, met een rechtstreekse 

koppeling naar het transparantieregister, 

en dat rapporteurs een 

wetgevingsvoetafdruk moeten publiceren; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Amendement  17 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 48 ter. verzoekt het Bureau de technische 

mogelijkheid voor leden te creëren om op 

hun officiële webpagina desgewenst aan 

te geven welke lobbyisten zij hebben 

ontmoet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Amendement  18 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. is verontrust over het voorstel om de 

chauffeursdienst te internaliseren en over 

het feit dat de kosten daardoor in 2017 met 

meer dan 50 % zullen stijgen ten opzichte 

van 2016; 

97. benadrukt dat het Parlement de 

afgelopen jaren diverse diensten heeft 

geïnternaliseerd, zoals de 

veiligheidsdienst; is van oordeel dat de 

internalisering van de diensten niet 

noodzakelijkerwijs leidt tot een verhoging 

van de efficiëntie en doeltreffendheid van 

de verleende diensten; wijst erop dat de 

internalisering van diensten in de meeste 

gevallen heeft geleid tot een verhoging 

van de kosten van de verleende dienst en 

daarmee indruist tegen het beginsel van 

goed financieel beheer; benadrukt het 

gebrek aan informatie van de secretaris-

generaal aan de besluitvormende organen 

tijdens de besprekingen over de 

internalisering van diensten; dringt er bij 

de secretaris-generaal en de voorzitter op 

aan alle vragen van de leden van het 

Bureau en de leden van de commissies 

BUDG en CONT te beantwoorden en alle 

benodigde en vereiste gegevens of studies 

te overleggen alvorens een verdere 

internalisering van diensten plaatsvindt, 

in het bijzonder in het geval van de 

internalisering van de chauffeursdienst; 
is verontrust over het voorstel om de 

chauffeursdienst te internaliseren en over 

het feit dat de kosten daardoor in 2017 met 

meer dan 50 % zullen stijgen ten opzichte 

van 2016; heeft ernstige twijfels over de 
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toegevoegde waarde van deze 

internalisering; is daarom van mening dat 

de geraamde kosten (+ 2,7 miljoen EUR) 

in strijd zijn met het beginsel van goed 

financieel beheer; concludeert dat 

goedkopere efficiëntere en doeltreffender 

alternatieven voorrang moeten krijgen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Amendement  19 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 133 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 133 bis. benadrukt dat het concept van 

groene overheidsopdrachten moet worden 

toegepast op alle contracten en 

aanbestedingen; verzoekt om ambitieuze 

bindende doelstellingen voor groene 

contracten, met name op het gebied van 

voedsel en catering, voertuigen en 

vervoer, sanitaire en 

watervoorzieningsinstallaties, papier, 

afvalbeheer, IT en beeldapparatuur, 

verlichting, schoonmaak en meubelen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Amendement  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. uit kritiek op de totale kosten voor de 

Lux-prijs, die het hoogste niveau ooit 

bereikten met 906 2014 EUR in 2014 

(2013: 448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR); betreurt ten zeerste dat de 

resultaten van een enquête over de 

bekendheid en impact van de Lux-prijs, 

waar in het kwijtingsverslag voor 2013 om 

werd verzocht, nog niet beschikbaar zijn; 

dringt erop aan dat de resultaten van deze 

studie medio mei 2016 beschikbaar komen 

voor het publiek en dat de resultaten 

officieel worden gepresenteerd voor de 

Commissie begrotingscontrole; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Amendement  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 69 bis. wijst erop dat de uitgaven voor de 

Lux-filmprijs in 2014 neerkwamen op 391 

506 EUR, wat aanzienlijk lager is dan 

voorgaande jaren (2013: 448 000 EUR; 

2012: 434 421 EUR), ter dekking van de 

officiële selectie, de wedstrijd inclusief 

ondertiteling in de 24 officiële talen van 

de Unie en de prints voor de screening in 

de 28 lidstaten, en de prijsuitreiking; 

herinnert eraan dat reclame voor en 

promotie van de Lux-filmprijs, samen met 

de Sacharovprijs en vrouwenrechten, 

dient ter illustratie van de inzet van het 

Parlement voor gezamenlijke waarden als 

mensenrechten en solidariteit, alsmede 

van zijn engagement voor culturele en 

taalkundige verscheidenheid; wijst op het 

bedrag van 193 805 EUR voor de 

promotie van de Lux-filmprijs, waarmee 

hoofdzakelijk via sociale media ca. 10 

miljoen mensen werden bereikt, 

waaronder 23 000 volgers op Facebook; 

wijst op de constante inzet van de 

voorlichtingsbureaus van het EP 

(EPIO’s) voor de Lux-filmprijs en 

herinnert aan de uitgaven voor screening 

en aanverwante evenementen ter hoogte 

van 317 434 EUR in 2014, met een 

jaarlijks gemiddelde van ca. 9 000 EUR 

per EPIO en 9 EUR per deelnemer (op 

basis van 35 227 deelnemers in de 
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lidstaten); dringt erop aan dat de 

resultaten van de enquête over de 

bekendheid van de Lux-filmprijs, waar in 

het kwijtingsverslag 2013 om werd 

verzocht, uiterlijk medio mei 2016 

beschikbaar komen voor het publiek en 

vraagt om een gezamenlijke officiële 

presentatie van de resultaten voor de 

Commissie begrotingscontrole en de 

Commissie cultuur en onderwijs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Amendement  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. dringt aan op een zorgvuldige 

overweging, op basis van de studie van de 

impact van de Lux-prijs, of het de moeite 

waard is geld te blijven uitgeven aan de 

Lux-prijs; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


