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24.4.2017 A8-0150/10 

Amendement  10 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 90 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 90 bis. betreurt dat het betalingsbeleid 

voor onderzoekers wordt toegepast met 

kleine aanpassingen in het kader van het 

Horizon 2020-programma en dat het 

aldus een verschillende betaling voor 

hetzelfde werk binnen hetzelfde project 

mogelijk maakt, uitsluitend op basis van 

de nationaliteit van de onderzoeker, wat 

de braindrain van wetenschappers uit 

Centraal- en Oost-Europa stimuleert; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/11 

Amendement  11 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 57 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Internationale managementgroep (IMG) Schrappen 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/12 

Amendement  12 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 245 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

245. feliciteert de Commissie met de 

uitkomst van het proces T-381/15 op 2 

februari 2017; vraagt welke contracten 

met IMG momenteel nog worden 

uitgevoerd; 

Schrappen 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/13 

Amendement  13 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 259 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 259 bis. dringt er bij de Commissie 

op aan met de lidstaten te onderhandelen 

over een systeem van automatische 

erkenning van het gemeenschappelijk 

stelsel van ziektekostenverzekering van de 

Europese instellingen, teneinde de zorg 

voor en de behandeling van de patiënt 

alsook de tarieven te verbeteren en op 

gelijke voet te brengen met de 

socialezekerheidsstelsels van de lidstaten; 

is van mening dat dit het mogelijk zou 

maken buitensporige bureaucratie te 

vermijden en over te schakelen op de 

nieuwe technologieën die reeds in een 

groot aantal lidstaten worden gebruikt; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/14 

Amendement  14 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 62 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

OLAF Schrappen 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/15 

Amendement  15 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 260 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

260. merkt op dat het college van 

commissarissen de onschendbaarheid van 

de directeur-generaal van het OLAF heeft 

opgeheven naar aanleiding van een 

verzoek van de Belgische autoriteiten in 

verband met het onderzoek in de "zaak-

Dalli"; is van mening dat de directeur-

generaal met een drieledig 

belangenconflict te maken heeft: 

Schrappen 

- toen het college werkte aan het besluit 

om zijn onschendbaarheid op te heffen, 

overwoog de directeur-generaal de 

mogelijkheid om een OLAF-onderzoek te 

starten naar leden van de Commissie, 

 

- toen het college had besloten zijn 

onschendbaarheid op te heffen, spande de 

directeur-generaal een rechtszaak tegen 

de Commissie aan voor een vermeende 

onregelmatigheid bij de aanneming van 

haar besluit; tegelijkertijd bleef de 

directeur-generaal de Commissie 

vertegenwoordigen in beleidszaken die 

met zijn portefeuille verband hielden; 

 

- nadat de opheffing van zijn 

onschendbaarheid was bevestigd, opende 

het Belgische openbaar ministerie een 

onderzoek naar de rol van de directeur-

generaal in de zaak in kwestie, terwijl het 

bleef fungeren als aanspreekpunt voor de 

bestrijding van fraude jegens de 

financiële belangen van de EU in België; 
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is van mening dat deze belangenconflicten 

de reputatie van zowel het OLAF als de 

Commissie kunnen schaden; vraagt de 

Commissie daarom de directeur-generaal 

van het OLAF tot het einde van het door 

de Belgische autoriteiten gevoerde 

onderzoek verlof te geven, en een tijdelijke 

vervanger te benoemen; 

 

* is geschokt door berichten in de media 

dat volgens berekeningen van OLAF als 

gevolg van "aanhoudende nalatigheid" 

van de douane van het VK de EU 

1,987 miljard EUR misliep aan niet-

geïnde heffingen op producten uit China; 

en dat daarnaast een uiterst geraffineerd 

opgezet crimineel netwerk de EU beroofde 

van 3,2 miljard EUR aan btw-inkomsten 

uit grote EU-landen als Frankrijk, 

Duitsland, Spanje en Italië; 

 

* verzoekt om toegang tot het volledige 

dossier ter zake en om geregeld op de 

hoogte te worden gehouden; 

 

Or. en 

 


