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28.4.2015 A8-0144/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt zich op het standpunt dat het 

Europees Parlement het goede voorbeeld 

moet geven en een bijzondere inspanning 

moet leveren inzake de omvang van zijn 

begroting en de toename van de uitgaven 

ten opzichte van 2015; benadrukt dat de 

begroting 2016 op een realistische leest 

moet zijn geschoeid en volledig in 

overeenstemming moet zijn met de 

beginselen van begrotingsdiscipline en 

goed financieel beheer; 

6. stelt zich op het standpunt dat het 

Europees Parlement het goede voorbeeld 

moet geven door een bijzondere 

inspanning te leveren inzake de omvang 

van zijn begroting en door de uitgaven ten 

opzichte van 2015 niet te verhogen; 

benadrukt dat de begroting 2016 op een 

realistische leest moet zijn geschoeid en 

volledig in overeenstemming moet zijn met 

de beginselen van begrotingsdiscipline en 

goed financieel beheer; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat er voldoende middelen 

gewaarborgd moeten zijn om de leden van 

het Parlement in staat te stellen hun taken 

te verrichten en om ervoor te zorgen dat 

het Parlement al zijn bevoegdheden ten 

volle kan uitoefenen; benadrukt dat moet 

worden voorzien in de uit het statuut 

voortvloeiende en verplichte uitgaven voor 

2016; 

8. benadrukt dat er voldoende middelen 

gewaarborgd moeten zijn om de leden van 

het Parlement in staat te stellen hun taken 

te verrichten en om ervoor te zorgen dat 

het Parlement al zijn bevoegdheden ten 

volle kan uitoefenen, maar acht een 

verhoging van de vergoeding voor 

parlementaire medewerkers ongepast; 

benadrukt dat moet worden voorzien in de 

uit het statuut voortvloeiende en verplichte 

uitgaven voor 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. betreurt de enorme verhoging van 

de financiële middelen voor Europese 

politieke partijen en stichtingen; 

beschouwt dit begrotingsonderdeel niet 

als een prioriteit, maar slechts als een 

manier om het geld van de Europese 

belastingbetaler te verspillen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat de algehele stijging 

van de uitgaven in de begroting van het 

Parlement voor 2016 ten opzichte van 2015 

door de volgende factoren moet worden 

bepaald: 

10. is van mening dat het niet nodig is de 

uitgaven in de begroting van het Parlement 

voor 2016 te verhogen ten opzichte van 

2015; 

i) het stijgingspercentage van de huidige 

uitgaven, dat niet meer dan 1,6 % kan 

bedragen; 

 

ii) de buitengewone uitgaven die in 2016 

nodig zijn om de beveiliging van de 

gebouwen van het Parlement in Brussel 

en de cyberveiligheid te versterken, die ten 

hoogste 15 miljoen EUR mogen 

bedragen; 

 

benadrukt dat hiertoe besparingen op 

andere gebieden noodzakelijk zijn; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. stelt zijn lopende/werkingsuitgaven 

voor 2016 vast op 1 823 648 600 EUR, wat 

overeenkomt met een stijging van 1,6 % 

ten opzichte van de begroting 2015, en 

voegt aan zijn ontwerpraming een 

uitzonderlijke buitengewone uitgave van 

15 miljoen EUR toe die in 2016 vereist is 

om de veiligheid van zijn gebouwen in 

Brussel en de cyberveiligheid van het 

Parlement te versterken; 

12. stelt zijn uitgaven voor 2016 vast op 

1 794 929 112 EUR, wat overeenkomt met 

de begroting 2015, en is van oordeel dat de 

uitzonderlijke buitengewone uitgave van 

15 miljoen EUR die in 2016 vereist is om 

de veiligheid van zijn gebouwen in Brussel 

en de cyberveiligheid van het Parlement te 

versterken afkomstig moet zijn van 

besparingen op andere 

begrotingsonderdelen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. staat op het standpunt dat het Parlement 

moet zijn uitgerust met een moderne en 

zeer efficiënte werkomgeving voor de 

leden en het personeel; 

20. staat op het standpunt dat het Parlement 

moet zijn uitgerust met een moderne en 

zeer efficiënte werkomgeving voor de 

leden en het personeel; verzoekt echter om 

geen onnodige, kostbare besluiten te 

nemen alvorens er een grondige 

kosteneffectiviteitsanalyse is uitgevoerd; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de secretaris-generaal aan de 

Begrotingscommissie verslag uit te 

brengen over de evaluatie van de 

campagne voor de Europese verkiezingen 

van 2014, alsook over de doeltreffendheid 

van de op het grote publiek gerichte 

communicatiemaatregelen van het 

Parlement; 

28. verzoekt de secretaris-generaal aan de 

Begrotingscommissie verslag uit te 

brengen over de evaluatie van de 

campagne voor de Europese verkiezingen 

van 2014, alsook over de doeltreffendheid 

van de op het grote publiek gerichte 

communicatiemaatregelen van het 

Parlement; wijst nogmaals op zijn 

bezorgdheid over het gebruik van 

overheidsgeld voor dit soort 

propagandacampagnes; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. verzoekt het Bureau een onafhankelijke 

evaluatie uit te voeren van het eerste 

Europees jongerenevenement voordat een 

tweede evenement wordt georganiseerd; 

30. verzoekt het Bureau een onafhankelijke 

evaluatie uit te voeren van het eerste en 

prijzige Europees jongerenevenement 

voordat een tweede evenement wordt 

georganiseerd; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. merkt op dat de opening van het Huis 

van de Europese geschiedenis naar 

verwachting in 2016 zal plaatsvinden; 

verzoekt de secretaris-generaal de 

Begrotingscommissie tijdig, voor de lezing 

van het Parlement in het najaar van 2015, 

een bijgewerkte 

begrotingsprogrammering voor de 

komende vijf jaar te presenteren van de 

verwachte operationele en huishoudelijke 

uitgaven voor het Huis van de Europese 

geschiedenis vanaf de opening, met 

inbegrip van de participatie van de 

Commissie; herinnert eraan dat in de 

begroting 2014 in afdeling III van de EU-

begroting een nieuwe begrotingslijn 

16 03 04 "Huis van de Europese 

geschiedenis" werd gecreëerd voor de 

bijdrage van de Commissie aan de 

operationele kosten van het Huis van de 

Europese geschiedenis; 

31. beschouwt het Huis van de Europese 

geschiedenis als onnodig, gezien het 

Parlamentarium dat reeds voorziet in een 

specifieke sectie over de geschiedenis van 

de Europese integratie; verzoekt de 

secretaris-generaal derhalve te overwegen 

het Eastman-gebouw voor andere 

doeleinden te gebruiken en het plan voor 

het Huis van de Europese geschiedenis te 

schrappen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement 

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is ingenomen met het voorstel om de 

secretariaten van de parlementaire 

commissies te versterken teneinde de leden 

de noodzakelijke ondersteuning te kunnen 

bieden bij de uitoefening van hun 

controletaak, met name in de parlementaire 

commissies die met de hoogste aantallen 

uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 

te maken hebben of zullen hebben; 

35. is ingenomen met het voorstel om de 

secretariaten van de parlementaire 

commissies te versterken teneinde de leden 

de noodzakelijke ondersteuning te kunnen 

bieden bij de uitoefening van hun 

controletaak, met name in de parlementaire 

commissies die met de hoogste aantallen 

uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 

te maken hebben of zullen hebben; 

benadrukt dat een versterking hoe dan 

ook alleen door middel van 

herschikkingen mag plaatsvinden; 

Or. en 

 

 


