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28.4.2015 A8-0144/23 

Amendement  23 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de goede 

samenwerking tussen het Bureau en de 

Begrotingscommissie tijdens de lopende 

begrotingsprocedure en over het akkoord 

dat tijdens het vooroverleg is bereikt; 

1. is verheugd over de goede 

samenwerking tussen het Bureau en de 

Begrotingscommissie tijdens de lopende 

begrotingsprocedure; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Amendement  24 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. vraagt het Bureau van het Europees 

Parlement ervoor te zorgen dat de EP-

leden die dit wensen hun 

uitgavenrekeningen jaarlijks kunnen 

laten nakijken door het secretariaat-

generaal; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Amendement  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 

Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is ingenomen met de overeenkomst 

over de besparingen die de delegaties van 

de Begrotingscommissie en het Bureau op 

het vooroverleg van 14 en 15 april 2015 

hebben bereikt ten opzichte van het 

voorontwerp van raming dat het Bureau 

aanvankelijk had voorgesteld; 

11. is ingenomen met de voorbereidende 

besprekingen over de besparingen tussen 

de delegaties van de Begrotingscommissie 

en het Bureau op het vooroverleg van 14 

en 15 april 2015 in vergelijking met het 

voorontwerp van raming dat het Bureau 

aanvankelijk had voorgesteld; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Amendement  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat, om ervoor te zorgen 

dat de leden voor hun parlementaire 

activiteiten over voldoende ondersteuning 

beschikken, een nieuw evenwicht 

noodzakelijk is tussen geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers en plaatselijke 

medewerkers; verzoekt de secretaris-

generaal hiertoe zo spoedig mogelijk een 

voorstel in te dienen voor een besluit van 

het Bureau; is van mening dat een 

overgangsperiode in acht moet worden 

genomen als de huidige regels herzien 

worden en verwacht dat het definitieve 

besluit uiterlijk in juli 2016 in werking zal 

treden; 

17. is van oordeel dat, om ervoor te zorgen 

dat de leden voor hun parlementaire 

activiteiten over voldoende ondersteuning 

beschikken, een nieuw evenwicht 

noodzakelijk is tussen geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers en plaatselijke 

medewerkers; verzoekt de secretaris-

generaal hiertoe zo spoedig mogelijk een 

voorstel in te dienen voor een besluit van 

het Bureau; is van mening dat een 

overgangsperiode in acht moet worden 

genomen als de huidige regels herzien 

worden en verwacht dat het definitieve 

besluit uiterlijk in januari 2016 in werking 

zal treden; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Amendement  27 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. herinnert eraan dat het Parlement 

tolk- en vertaaldiensten moet aanbieden 

met volledige inachtneming van de 

verdragen, met name om alle EP-leden 

passende werkomstandigheden te bieden 

en alle EU-burgers en sociale 

belanghebbenden passende en tijdige 

toegang tot informatie te bieden in alle 

officiële talen van de EU; staat erop om 

indien nodig buitengewone 

overgangsmaatregelen op het vlak van 

aanwerving te nemen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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. is van mening dat de vervanging van 

het meubilair in de werkomgeving van 

alle leden en personeelsleden geen 

prioriteit is voor de begroting 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Amendement  29 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. benadrukt dat in 2016 de uitvoering 

van de doelstelling tot vermindering van 

het personeelsbestand met 5 %, waartoe 

werd besloten in het kader van de MFK-

overeenkomst, moet worden voortgezet; is 

ingenomen met de bevestiging dat de 

fracties niet aan de personeelsvermindering 

moeten deelnemen, wat volledig in 

overeenstemming is met bovengenoemde 

resoluties van het Parlement over de 

begrotingen van 2014 en 2015; 

32. benadrukt dat in 2016 de uitvoering 

van de doelstelling tot vermindering van 

het personeelsbestand met 5%, waartoe 

werd besloten in het kader van de MFK-

overeenkomst, niet moet worden 

voortgezet; is ingenomen met de 

bevestiging dat de fracties niet aan de 

personeelsvermindering moeten 

deelnemen, wat volledig in 

overeenstemming is met bovengenoemde 

resoluties van het Parlement over de 

begrotingen van 2014 en 2015; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Amendement  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. stelt vast dat voor 2016 voorgesteld 

wordt om 57 ambten uit het organigram 

van het secretariaat van het Parlement te 

schrappen, wat een besparing van 

ongeveer 1,8 miljoen EUR moet 

opleveren, in acht genomen dat sommige 

van deze ambten momenteel vacant zijn 

en dat de bekleders van de resterende 

ambten in de loop van het jaar met 

pensioen gaan of overgeplaatst worden; 

constateert dat voorgesteld is om nog twee 

ambten uit het organigram van het 

Parlement te schrappen en aan de 

Commissie over te dragen in verband met 

twee interinstitutionele IT-projecten in 

beheer van de Commissie, en dat bijgevolg 

twee extra ambten worden gecreëerd in het 

organigram van de Commissie voor 2016; 

33. constateert dat voorgesteld is om nog 

twee ambten uit het organigram van het 

Parlement te schrappen en aan de 

Commissie over te dragen in verband met 

twee interinstitutionele IT-projecten in 

beheer van de Commissie, en dat bijgevolg 

twee extra ambten worden gecreëerd in het 

organigram van de Commissie voor 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Amendement  31 

Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. is in de context van de huidige 

begrotingsinspanningen van mening dat 

een verhoging van de vergoeding voor 

parlementaire medewerkers geen prioriteit 

is; 

Or. en 

 

 


