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20.4.2016 A8-0135/35 

Amendement  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 60 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 60 bis. verzoekt het Bureau de technische 

mogelijkheid voor leden te creëren om op 

hun officiële webpagina desgewenst hun 

agenda's bekend te maken en met name 

hun ontmoetingen met lobbyisten aan te 

geven; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Amendement  36 

Markus Pieper 

namens de PPE-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 in 2014 585 311 EUR 

bedroegen (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; 

69. 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; 

 betreurt ten zeerste dat het resultaat 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 
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begrotingscontrole; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Amendement  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. wijst erop dat de Europese 

politieke partijen voor de eerste keer in de 

geschiedenis van de Europese 

verkiezingen overeen zijn gekomen dat de 

winnende partij een kandidaat moet 

aanwijzen als voorzitter van de Europese 

Commissie; verwelkomt het feit dat de 

nieuwe "Spitzenkandidat"-procedure tot 

doel heeft het democratisch tekort van de 

verkiezing van de voorzitter van de 

Europese Commissie aan te pakken, en 

dat dit als positief resultaat heeft gehad 

dat de zichtbaarheid van de rol van het 

Europees Parlement als cruciale 

democratische instelling van de Unie is 

vergroot; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Amendement  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. merkt op dat het moeilijk was 

onderscheid te maken tussen enerzijds de 

politieke activiteiten van de Voorzitter en 

anderzijds zijn voorbereidingen om bij de 

Europese verkiezingen van 2014 op te 

treden als "Spitzenkandidat" van de 

Partij van de Europese 

Sociaaldemocraten; is van mening dat 

tussen deze twee rollen geen eenduidig 

onderscheid is gemaakt; dringt aan op 

een duidelijke scheiding van de functies 

van ambtsdragers en van kandidaten voor 

de Europese verkiezingscampagnes; 

betreurt het dat in ieder geval indirect 

gebruik is gemaakt van parlementaire 

medewerkers om bij te dragen aan de 

voorbereiding van de campagne en vraagt 

dat deze praktijk in de toekomst niet meer 

voorkomt; betreurt in dit verband dat de 

Voorzitter het twitterprofiel van het 

voorzitterschap van het Europees 

Parlement heeft omgezet in zijn 

persoonlijke profiel en het in zijn 

campagne heeft gebruikt; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Amendement  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verwelkomt dat naar aanleiding van 

de vragenlijst met betrekking tot de 

kwijting voor 2014 een lijst is ingediend 

van dienstreizen die de Voorzitter in de 

eerste zes maanden van het 

verkiezingsjaar heeft gemaakt; verzoekt 

om aanvullende informatie over het 

vervoer waar de Voorzitter van gebruik 

heeft gemaakt om vanuit Brussel naar 

deze bijeenkomsten te reizen, en over 

eventueel gecharterde particuliere 

vluchten; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Amendement  40 

 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verwelkomt dat naar aanleiding van de 

vragenlijst met betrekking tot de kwijting 

voor 2014 een lijst is ingediend van 

dienstreizen die de Voorzitter in de eerste 

zes maanden van het verkiezingsjaar heeft 

gemaakt; verzoekt om aanvullende 

informatie over het vervoer waar de 

Voorzitter van gebruik heeft gemaakt om 

vanuit Brussel naar deze bijeenkomsten te 

reizen, en over eventueel gecharterde 

particuliere vluchten; 

35. verwelkomt dat naar aanleiding van de 

vragenlijst met betrekking tot de kwijting 

voor 2014 een lijst is ingediend van 

dienstreizen die de Voorzitter in de eerste 

zes maanden van het verkiezingsjaar heeft 

gemaakt; verwelkomt de aanvullende 

informatie over het vervoer waar de 

Voorzitter van gebruik heeft gemaakt om 

vanuit Brussel naar deze bijeenkomsten te 

reizen en de nadere details van de 

chartervlucht naar Lyon om deelname 

van de Voorzitter mogelijk te maken aan 

de 70e herdenking van de eerste 

deportaties van joodse kinderen van Izieu 

naar Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Amendement  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. wijst erop dat de officiële 

internationale dienstreizen die de 

Voorzitter in de periode van 22 januari tot 

en met 18 april ondernam, grotendeels 

plaatsvonden met 

regeringsvertegenwoordigers en officiële 

vertegenwoordigingen van socialistische 

partijen en organisaties; verzoekt om 

meer informatie ter zake; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Amendement  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. wijst erop dat de officiële 

internationale dienstreizen die de 

Voorzitter in de periode van 22 januari tot 

en met 18 april ondernam, grotendeels 

plaatsvonden met 

regeringsvertegenwoordigers en officiële 

vertegenwoordigingen van socialistische 

partijen en organisaties; verzoekt om meer 

informatie ter zake; 

36. wijst op de officiële internationale 

dienstreizen die de Voorzitter in de periode 

van 22 januari tot en met 18 april 

ondernam; verzoekt in dit verband om 

meer informatie over gelijksoortige 

activiteiten van andere EP-leden die 

optraden als "Spitzenkandidaten"; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Amendement  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. herinnert aan zijn resolutie over de 

kwijting voor het begrotingsjaar 201210, 

waarin werd verzocht om uitvoerige 

informatie "over de manier waarop de 

ambtsuitoefening van de voorzitter als 

politiek neutrale persoon wordt 

gescheiden van de voorbereiding van zijn 

sociaaldemocratische topkandidatuur 

voor de Europese verkiezingen, vooral wat 

betreft zijn kabinetsmedewerkers, de 

medewerkers van het extern bureau van 

het EP en de reiskosten" (paragraaf 51); 

Schrappen 

____________________  

10Resolutie van het Europees Parlement 

van 16 april 2014 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van zijn 

besluit over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2012, Afdeling I — 

Europees Parlement (PB L 266 van 

5.9.2014, blz. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Amendement  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. herinnert aan zijn resolutie over de 

kwijting voor het begrotingsjaar 201210, 

waarin werd verzocht om uitvoerige 

informatie "over de manier waarop de 

ambtsuitoefening van de voorzitter als 

politiek neutrale persoon wordt 

gescheiden van de voorbereiding van zijn 

sociaaldemocratische topkandidatuur 

voor de Europese verkiezingen, vooral wat 

betreft zijn kabinetsmedewerkers, de 

medewerkers van het extern bureau van 

het EP en de reiskosten" (paragraaf 51);  

38. betreurt het gebruik van de 

kwijtingsprocedure 2012 om politiek 

voordeel te verkrijgen, één maand voor de 

Europese verkiezingen 2014; herinnert 

eraan dat de bescherming van de 

financiële belangen van de Unie zo 

grondig en onpartijdig mogelijk moet zijn 

en dat confrontatie uit campagne-oogpunt 

vermeden moeten worden om het 

vertrouwen van de burgers in de Europese 

instellingen te herwinnen; 

_______________________  

10Resolutie van het Europees Parlement 

van 16 april 2014 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van zijn 

besluit over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2012, Afdeling I — 

Europees Parlement (PB L 266 van 

5.9.2014, blz. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Amendement  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. herinnert aan zijn resolutie over de 

kwijting voor het begrotingsjaar 201210, 

waarin werd verzocht om uitvoerige 
informatie "over de manier waarop de 

ambtsuitoefening van de voorzitter als 

politiek neutrale persoon wordt gescheiden 

van de voorbereiding van zijn 

sociaaldemocratische topkandidatuur voor 

de Europese verkiezingen, vooral wat 

betreft zijn kabinetsmedewerkers, de 

medewerkers van het extern bureau van het 

EP en de reiskosten" (paragraaf 51); 

38. verwelkomt alle tijdig ontvangen 

informatie die duidelijkheid biedt "over de 

manier waarop de ambtsuitoefening van de 

voorzitter als politiek neutrale persoon 

wordt gescheiden van de voorbereiding van 

zijn sociaaldemocratische topkandidatuur 

voor de Europese verkiezingen, vooral wat 

betreft zijn kabinetsmedewerkers, de 

medewerkers van het extern bureau van het 

EP en de reiskosten"; vindt dat met 

betrekking tot alle "Spitzenkandidaten" 

bij de Europese verkiezingen in 2014 

hetzelfde informatieniveau moet gelden; 

__________________  

10Resolutie van het Europees Parlement 

van 16 april 2014 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van zijn 

besluit over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2012, Afdeling I — 

Europees Parlement (PB L 266 van 

5.9.2014, blz. 3). 

 

Or. en 

 

 


