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21.4.2016 A8-0135/58 

Amendement  58 

Markus Pieper 

namens de PPE-Fractie 

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; 

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 zijn partij, 

en dat het ook moeilijk een onderscheid te 

maken voor andere "Spitzenkandidaten"; 

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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Amendement  59 

Markus Pieper 

namens de PPE-Fractie 

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 



 

AM\1092943NL.doc  PE579.921v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.4.2016 A8-0135/60 

Amendement  60 

Markus Pieper 

namens de PPE-Fractie 

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 de externe bureaus van 

het EP en de reiskosten" (paragraaf 51); 

Schrappen 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Amendement  61 

Markus Pieper 

namens de PPE-Fractie 

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 

 

 


