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28.4.2015 A8-0144/13 

Amendement  13 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. stelt vast dat de 

eindejaarsoverschrijving van de begroting 

van het afgelopen jaar 71,5 miljoen EUR 

bedroeg, wat overeenkomt met 4% van de 

totale begroting; is van mening dat dit een 

duidelijk teken van overbudgettering is en 

meent dan ook dat een verhoging van 

ongeveer 2% van de begroting van dit jaar 

geheel toereikend is om de behoeften van 

het Parlement te financieren; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Amendement  14 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. is echter van mening dat een 

verhoging van de secretariaatsvergoeding 

van de leden in de huidige context van 

aanhoudende crisis niet gepast is; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Amendement  15 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. vraagt dat leden worden verplicht 

50% van hun uitgaven in het kader van de 

algemene onkostenvergoedingen te 

rechtvaardigen door bewijsstukken in te 

dienen; is van mening dat dit mogelijk een 

antwoord zou bieden op de vraag of het 

huidige bedrag van deze vergoeding al 

dan niet gerechtvaardigd is; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Amendement  16 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. is verbaasd over de opnieuw grote 

stijging van IT-uitgaven, die meestal geen 

betrekking hebben op beveiliging; vraagt 

zich af waarom een stijging met 3,9 

miljoen EUR voor vertalingsdoeleinden 

alsmede 3,6 miljoen EUR voor 

personeelszaken noodzakelijk is; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Amendement  17 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. staat op het standpunt dat vanwege een 

toenemend gebruik van elektronische 

media en apparatuur bijzondere aandacht 

moet worden geschonken aan de IT-

beveiliging, om een zo hoog mogelijk 

niveau van beveiliging van de informatie- 

en communicatiesystemen te waarborgen; 

is van mening dat iedere maatregel op dit 

gebied moet worden gebaseerd op een 

duidelijke evaluatie van de behoeften van 

het Parlement en moet worden 

goedgekeurd in het kader van de 

begrotingsprocedure; 

23. staat op het standpunt dat vanwege een 

toenemend gebruik van elektronische 

media en apparatuur bijzondere aandacht 

moet worden geschonken aan de IT-

beveiliging, om een zo hoog mogelijk 

niveau van beveiliging van de informatie- 

en communicatiesystemen te waarborgen; 

is van mening dat iedere maatregel op dit 

gebied moet worden gebaseerd op een 

duidelijke evaluatie van de behoeften van 

het Parlement en moet worden besloten in 

het kader van de begrotingsprocedure; is 

van mening dat toenemend gebruik van 

open-sourcesoftware en encryptie de beste 

manier is om cyberveiligheid te bereiken; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Amendement  18 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. is van mening dat het de voorkeur 

heeft om een lening aan te gaan voor de 

financiering van de resterende kosten in 

verband met het KAD-gebouw, teneinde 

een te grote verhoging van de begroting 

van het Parlement te vermijden; is van 

oordeel dat met overschotten aan het 

einde van het jaar een dergelijke lening 

sneller kan worden afgelost; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Amendement  19 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. staat ervoor open dat het bijzonder 

geslaagde Parlamentarium ook in andere 

grote Europese steden een vestiging 

krijgt; is echter van oordeel dat hiervoor 

eerst lidstaten in aanmerking komen waar 

het Euroscepticisme een daadwerkelijk 

probleem vormt; is dan ook niet van 

mening dat Berlijn de eerste locatie moet 

zijn voor een nieuwe vestiging; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Amendement  20 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 ter. vraagt dat inspanningen worden 

geleverd om sociaal achtergestelde 

burgers en burgers die deelnemen aan 

projecten in het kader van het sociaal 

fonds de mogelijkheid te bieden het 

bezoekerscentrum te bezoeken; verzoekt 

de secretaris-generaal een voorstel in te 

dienen om de reiskosten te vergoeden, in 

samenwerking met en gecoördineerd door 

de spoorwegen, en binnen bepaalde 

afstanden en grenzen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Amendement  21 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 quater. vraagt een beoordeling van de 

kosten in verband met officiële 

bezoekersgroepen van EP-leden; is van 

mening dat de toegewezen middelen niet 

meer volstaan, aangezien de bedragen de 

afgelopen jaren niet veel veranderd zijn, 

hoewel bijvoorbeeld de verblijfskosten en 

de prijs van reistickets gestaag zijn 

gestegen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Amendement  22 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Kopje, paragrafen 30 quinquies en 30 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 De ecologische voetafdruk van het 

Parlement 

 30 quinquies. wijst eens te meer op de 

verantwoordelijkheid van het Parlement 

om duurzaam te handelen; is ingenomen 

met de inspanningen om tot een 

papierloze omgeving te komen en met het 

aanhoudende waardevolle werk dat via de 

EMAS-aanpak wordt verwezenlijkt; is van 

mening dat het EMAS-proces verder 

steun uit de begroting moet ontvangen; 

 30 sexies. verzoekt om een evaluatie van 

de resultaten van de vrijwillige aanpak 

wat betreft het gebruik van businessclass 

voor korteafstandsvluchten; 

Or. en 

 

 


