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20.4.2016 A8-0135/46 

Amendement  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. is van mening dat, gezien de 

beperkte middelen van het Parlement en 

om dubbel werk te voorkomen, het nieuwe 

DG EPRS moet bijdragen aan en een 

aanvulling moet vormen op bestaande 

capaciteit in het kader van zijn rol ter 

consolidering van de kernactiviteiten van 

het Parlement, namelijk aanneming van 

en controle op de uitvoering van EU-

wetgeving en internationale 

overeenkomsten, begrotingsvaststelling en 

begrotingscontrole; verzoekt DG EPRS 

zijn activiteiten meer te richten op 

gespecialiseerde hulp op verzoek van 

fracties en individuele leden over 

onderwerpen die verband houden met de 

parlementaire werkzaamheden; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Amendement  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 ter. is verontrust dat de overplaatsing 

van personeel van andere diensten naar 

DG EPRS negatieve gevolgen zal hebben 

voor de beschikbare middelen voor 

kritieke taken in het kader van de 

kernactiviteiten van het Parlement; 

verzoekt de secretaris-generaal, gezien de 

huidige situatie van vermindering van de 

wetgevingsinitiatieven van de Commissie, 

wat de rol van het Parlement zou kunnen 

ondermijnen, om een verdere versterking 

van de middelen van deze diensten om 

ervoor te zorgen dat het Parlement 

daadwerkelijk op voet van gelijkheid staat 

als het gaat om de ontwikkeling en 

toepassing van wetgeving en de 

begrotingsverantwoordelijkheden; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Amendement  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. uit kritiek op de totale kosten voor de 

Lux-prijs, die het hoogste niveau ooit 

bereikten met 585 311 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; 

69. wijst erop dat de uitgaven voor de 

Lux-filmprijs zelf in 2014 neerkwamen op 

391 506 EUR, wat aanzienlijk lager is dan 

in de vorige 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 erop 

dat met het bedrag van 193 805 EUR voor 

de promotie van de Lux-filmprijs, 

hoofdzakelijk via sociale media, ongeveer 

10 miljoen mensen werden bereikt, 

waaronder 23 000 volgers op Facebook; 

wijst op de constante inzet van de 

voorlichtingsbureaus van het Europees 

Parlement voor de Lux-filmprijs en 

herinnert eraan dat de uitgaven voor 

screening en aanverwante evenementen 

317 434 EUR in 2014 bedroegen, wat 

neerkomt op een jaarlijks gemiddelde van 

ongeveer 9 000 EUR per 

voorlichtingsbureau en 9 EUR per 
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deelnemer, op basis van 

35 227 deelnemers in de 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 

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 A8-0135/49 

Amendement  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Amendement  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. wijst erop dat de in 2013 gestarte 

personeelsvermindering met 5 % in 

sommige gevallen de kwaliteit van de 

openbare dienstverlening aan de burgers 

van de Unie in het gedrang brengt en 

negatief uitwerkt op de gezondheid, de 

motivatie en het individuele of familiale 

welzijn van het personeel dat voor het 

Parlement werkt; merkt op dat deze 

maatregelen, door de verslechtering van 

de salariërings- en arbeidsvoorwaarden 

van de Europese ambtenaren, ertoe leiden 

dat bepaalde ambten niet ingevuld raken; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Amendement  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 81 bis. acht het, met het oog op gelijke 

kansen en eerbiediging van de rechten 

van werknemers, van essentieel belang 

dat het Parlement de APA's in de 

toekomst in hun respectieve rang indeelt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Amendement  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 106 bis. is bezorgd over het feit dat de 

verantwoordelijkheid voor de organisatie 

van vergaderingen en conferenties is 

verspreid over verschillende DG's en is 

verontrust over de recente nog niet eerder 

voorgekomen sluiting van enkele 

tolkencabines vanwege ontoereikende 

aanwerving van tolken; dringt er bij de 

secretaris-generaal op aan om het systeem 

voor het aanvragen van vertolking te 

verbeteren en tegemoet te komen aan de 

zorgen op het gebied van de aanwerving 

van tolken; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Amendement  53 

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 122 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

122. heeft kritiek op de omvorming van de 

officiële twitteraccount van de "Voorzitter 

van het Europees Parlement" in een 

persoonlijke campagne-account die 

toegang geeft tot de website van een 

politieke partij; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Amendement  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 131 bis. merkt op dat de instellingen en 

organen van de Unie momenteel bij het 

aanpakken van uitdagingen op het gebied 

van veiligheid en bestrijding van 

terrorisme aparte middelen, andere regels 

en diverse uitrusting gebruiken die 

onderling niet compatibel zijn; is van 

mening dat deze situatie niet alleen wijst 

op een zwak beheer van de middelen 

binnen de respectieve instanties (de 

jaarlijkse begroting voor 

veiligheidsgerelateerde uitgaven bedraagt 

zowel voor de Commissie als voor het 

Parlement ongeveer 40 miljoen EUR, 

terwijl de Raad over ongeveer 

15 miljoen EUR beschikt en de Europese 

dienst voor extern optreden (EDEO) over 

meer dan 5 miljoen EUR enkel en alleen 

voor de beveiliging van hun gebouwen in 

Brussel), maar ook tot gevolg kan hebben 

dat de kwetsbaarheid van de instellingen 

van de Unie toeneemt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Amendement  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 131 ter. is bezorgd over de huidige 

veiligheidssituatie waarbij overal in 

Europa en daarbuiten een ernstige 

terreurdreiging geldt, met name sinds de 

gecoördineerde aanslagen in Brussel en 

Parijs en de verijdelde aanslag op de 

Thalys-trein; roept alle EU-instellingen 

op proactief nauwere samenwerking te 

bevorderen, niet alleen onderling maar 

ook met de nationale autoriteiten van de 

ontvangende landen waar zij gevestigd 

zijn, kantoren of delegaties hebben of hun 

taken verrichten; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Amendement  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 131 quater. dringt er bij de secretaris-

generaal en de respectieve administratieve 

instanties van de Commissie, de Raad, de 

EDEO en de parlementaire commissies op 

aan mogelijke gronden voor een 

gemeenschappelijk interinstitutioneel 

veiligheidsbeleid te verkennen, met 

inbegrip van een actieplan voor de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

elementen, zoals middelen en methodes 

voor risicobeoordeling, personeel en 

middelen voor de bescherming van de 

respectieve politieke instanties en 

prominente gasten, een opleidingssyllabus 

en middelen voor het veiligheidspersoneel, 

apparatuur en technologie voor 

toegangscontrole, cyberveiligheid en 

communicatiebeveiliging, alsook 

gespecialiseerd middelenbeheer, dit alles 

in synergie met de bevoegde autoriteiten 

van de ontvangende landen waar de 

belangrijkste instellingen, externe 

bureaus en delegaties gevestigd zijn; 

Or. en 

 

 


