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NL In verscheidenheid verenigd NL

20.3.2019 A8-0108/32

Amendement 32
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender, Derek Vaughan
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
(2018/2167(DEC))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 bis. merkt op dat personeelsleden die 
minder dan 10 jaar bij de instellingen 
werken geen aanspraak kunnen maken op 
een EU-pensioen, en dat zij hun bijdragen 
moeten overdragen naar een ander fonds 
dat voldoet aan de regels van het 
Parlement inzake het type fonds en de 
leeftijd waarop de middelen kunnen 
worden opgenomen; merkt op dat veel 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers uit het VK hun 
pensioengelden niet hebben kunnen 
overdragen naar pensioenfondsen in het 
VK omdat deze volgens het Parlement niet 
aan de vereisten voldoen; verzoekt de 
secretaris-generaal deze kwestie dringend 
te onderzoeken en ervoor te zorgen dat 
alle personeelsleden toegang hebben tot 
hun bijdragen;

Or. en
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Amendement 33
Benedek Jávor
namens de Verts/ALE-Fractie
Gilles Pargneaux
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
(2018/2167(DEC))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. merkt op dat het globale 
gemiddelde aantal uren per week dat tolken 
in vaste dienst besteedden aan het leveren 
van tolkdiensten in hun cabine in 2017 is 
toegenomen tot 14; is verheugd over deze 
toename ten opzichte van de 13 uur en 
25 minuten die in 2016 werden besteed aan 
het leveren van tolkdiensten; betreurt het 
dat de wijziging van de werkpatronen sinds 
het nieuwe statuut culmineerde in een 
staking die leidde tot verstoringen van de 
verlening van tolkdiensten aan leden; prijst 
de werkzaamheden om te blijven voorzien 
in de belangrijkste tolkdiensten om de 
wetgevingswerkzaamheden op gang te 
houden;

98. merkt op dat het globale 
gemiddelde aantal uren per week dat tolken 
in vaste dienst besteedden aan het leveren 
van tolkdiensten in hun cabine in 2017 is 
toegenomen tot 14; neemt kennis van deze 
toename ten opzichte van de 13 uur en 
25 minuten die in 2016 werden besteed aan 
het leveren van tolkdiensten; heeft begrip 
voor het feit dat de wijziging van de 
werkpatronen sinds het nieuwe statuut 
culmineerde in een staking die leidde tot 
verstoringen van de verlening van 
tolkdiensten aan leden; prijst de 
werkzaamheden om te blijven voorzien in 
de belangrijkste tolkdiensten om de 
wetgevingswerkzaamheden op gang te 
houden;

Or. en


