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7.12.2016 A8-0358/11 

Amendement  11 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Beschikking 2008/376/EG 

Artikel 22 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Binnen elke adviesgroep streeft de 

Commissie zoveel mogelijk naar een hoog 

niveau van deskundigheid, en eveneens 

naar een evenwichtige vertegenwoordiging 

van relevante specialismen en 

belangengebieden en een evenwichtige 

vertegenwoordiging van vrouwen en 

mannen en geografische oorsprong, 

rekening houdend met de specifieke taken 

van de adviesgroepen, de vereiste soort 

deskundigheid en het resultaat van de 

selectieprocedure voor de deskundigen.. 

3. Binnen elke adviesgroep waarborgt 

de Commissie een hoog niveau van 

deskundigheid, alsmede een evenwichtige 

vertegenwoordiging van relevante 

specialismen en belangengebieden, zowel 

op economisch als niet-economisch 

terrein, met inbegrip van groeperingen 

van het maatschappelijk middenveld, en 

een evenwichtige vertegenwoordiging van 

vrouwen en mannen en geografische 

oorsprong, rekening houdend met de 

specifieke taken van de adviesgroepen, de 

vereiste soort deskundigheid en het 

resultaat van de selectieprocedure voor de 

deskundigen. 

Or. en 

Motivering 

Zie de punten 2 en 7 van het met eenparigheid van stemmen aangenomen advies van de 

Begrotingscommissie over het INI-verslag van het Parlement over de controle van het register en de 

samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/12 

Amendement  12 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Beschikking 2008/376/EG 

Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In elke technische groep streeft de 

Commissie naar een hoog niveau van 

deskundigheid en zoveel mogelijk naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging van 

relevante specialismen en 

belangengebieden en een evenwichtige 

vertegenwoordiging van vrouwen en 

mannen en geografische oorsprong, 

rekening houdend met de specifieke taken 

van de technische groepen, de vereiste 

soort deskundigheid en het resultaat van de 

selectieprocedure voor de deskundigen. 

In elke technische groep waarborgt de 

Commissie een hoog niveau van 

deskundigheid, alsmede een evenwichtige 

vertegenwoordiging van relevante 

specialismen en belangengebieden, zowel 

op economisch als niet-economisch 

gebied, met inbegrip van groeperingen 

van het maatschappelijk middenveld, en 

een evenwichtige vertegenwoordiging van 

vrouwen en mannen en geografische 

oorsprong, rekening houdend met de 

specifieke taken van de adviesgroepen, de 

vereiste soort deskundigheid en het 

resultaat van de selectieprocedure voor de 

deskundigen. 

Or. en 

Motivering 

Zie de punten 2 en 7 van het met eenparigheid van stemmen aangenomen advies van de 

Begrotingscommissie over de resolutie van het Parlement over de controle van het register en de 

samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/13 

Amendement  13 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Beschikking 2008/376/EG 

Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van de technische groepen 

worden gekozen uit deskundigen op het 

gebied van onderzoeksstrategie, beheer of 

productie binnen de in de afdelingen 3 en 4 

van hoofdstuk II bedoelde gebieden die 

hebben gereageerd op de 

sollicitatieoproepen. 

De leden van de technische groepen 

worden gekozen uit deskundigen op het 

gebied van onderzoeksstrategie, beheer, 

sociale en/of milieu-impact of productie 

binnen de in de afdelingen 3 en 4 van 

hoofdstuk II bedoelde gebieden die hebben 

gereageerd op de sollicitatieoproepen. 

Or. en 

Motivering 

Vertegenwoordigers van vakbonden en ngo's moeten bijdragen aan het in kaart brengen en beoordelen 

van de impact van projecten. Vandaar ook dat deze kwalificaties hier moeten worden opgenomen. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Amendement  14 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Beschikking 2008/376/EG 

Artikel 24 – lid 3 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie zorgt ervoor dat er regels en 

procedures voorhanden zijn ter 

voorkoming en beheersing van 

belangenconflicten van leden van de 

technische groepen die zijn belast met de 

beoordeling van een specifiek project. 

Deze procedures moeten ook zorgen voor 

gelijke behandeling en billijkheid in het 

hele proces van monitoring van projecten. 

De Commissie zorgt ervoor dat er regels en 

procedures voorhanden zijn ter 

voorkoming en beheersing van 

belangenconflicten van leden van de 

technische groepen die zijn belast met de 

beoordeling van een specifiek project, 

onder meer door middel van de invoering 

van een klachtenmechanisme. Deze 

procedures moeten ook zorgen voor gelijke 

behandeling en billijkheid in het hele 

proces van monitoring van projecten. 

Or. en 

Motivering 

Doeltreffende beheersing van belangenconflicten houdt ook de mogelijkheid van het indienen van 

klachten in, zoals ook staat in de resolutie van het Parlement over de controle van het register en de 

samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI)). 



AM\1112152NL.docx  PE596.595v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2016 A8-0358/15 

Amendement  15 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Beschikking 2008/376/EG 

Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie zorgt voor een zo 

groot mogelijke transparantie, onder meer 

door het publiceren van agenda's, 

achtergronddocumenten, uitslagen van 

stemmingen en gedetailleerde notulen, 

met inbegrip van afwijkende standpunten, 

overeenkomstig de aanbeveling van de 

Europese Ombudsman. 

Or. en 

Motivering 

Aanbeveling van de Ombudsman van 2 februari 2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


