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21.10.2015 A8-0298/1 

Amendement  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de Unie momenteel wordt 

geconfronteerd met een aantal ernstige 

noodsituaties, met name de nooit eerder 

geziene migratie- en vluchtelingencrisis; is 

ervan overtuigd dat de vereiste financiële 

middelen in de begroting van de Unie 

moeten worden opgenomen om overeen te 

stemmen met de politieke uitdagingen en 

om de Unie in staat te stellen doeltreffend 

en met de hoogste spoed en prioriteit te 

reageren op deze crises; begrijpt dat de 

migratie- en vluchtelingencrisis niet kan 

worden opgelost met financiële middelen 

alleen en dat er een globale aanpak vereist 

is om zowel de interne als de externe 

dimensie van deze crisis het hoofd te 

bieden; is van mening dat uitzonderlijke 

tijden uitzonderlijke maatregelen vergen en 

dat er een sterk politiek engagement nodig 

is om voor dit doel nieuwe kredieten te 

waarborgen; 

2. benadrukt dat de Unie momenteel wordt 

geconfronteerd met een aantal ernstige 

noodsituaties, met name de nooit eerder 

geziene migratie- en vluchtelingencrisis; is 

ervan overtuigd dat de vereiste financiële 

middelen in de begroting van de Unie 

moeten worden opgenomen om overeen te 

stemmen met de politieke uitdagingen en 

om de Unie in staat te stellen doeltreffend 

en met de hoogste spoed en prioriteit te 

reageren op deze crises; begrijpt dat de 

migratie- en vluchtelingencrisis niet kan 

worden opgelost met financiële middelen 

alleen en dat er een globale aanpak vereist 

is om zowel de interne als de externe 

dimensie van deze crisis het hoofd te 

bieden; is van mening dat uitzonderlijke 

tijden uitzonderlijke maatregelen vergen en 

dat er een sterk politiek engagement nodig 

is om voor dit doel nieuwe kredieten te 

waarborgen; benadrukt in dit verband dat 

solidariteit een beginsel is dat ten 

grondslag ligt aan de EU-begroting; is 

bezorgd over het feit dat er in de 

vluchtelingencrisis sprake is van ongelijke 

solidariteit tussen de lidstaten; verzoekt de 

Commissie een voorstel in te dienen over 

de wijze waarop de EU-begroting de 

lidstaten kan aansporen tot een meer 

evenwichtige visie op solidariteit;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Amendement  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. herinnert eraan dat de OB voorziet in 

meer middelen op het gebied van 

veiligheid en migratie, met inbegrip van 

een bedrag van 150 miljoen EUR voor de 

hervestiging van 40 000 personen die 

internationale bescherming nodig hebben, 

wat ertoe heeft geleid dat de Commissie 

het maximum voor deze rubriek met 

124 miljoen EUR heeft overschreden en 

heeft voorgesteld de desbetreffende 

middelen beschikbaar te stellen uit het 

flexibiliteitsinstrument; is verheugd over 

het feit dat de Raad heeft ingestemd met 

het beginsel om het flexibiliteitsinstrument 

voor dit doel te gebruiken; merkt evenwel 

op dat er nood is aan een financiële 

langetermijnplanning om te reageren op de 

vluchtelingencrisis, en gaat ervan uit dat dit 

ook zal worden behandeld in het kader van 

de herziening van het MFK; 

31. herinnert eraan dat de OB voorziet in 

meer middelen op het gebied van 

veiligheid en migratie, met inbegrip van 

een bedrag van 150 miljoen EUR voor de 

hervestiging van 40 000 personen die 

internationale bescherming nodig hebben, 

wat ertoe heeft geleid dat de Commissie 

het maximum voor deze rubriek met 

124 miljoen EUR heeft overschreden en 

heeft voorgesteld de desbetreffende 

middelen beschikbaar te stellen uit het 

flexibiliteitsinstrument; is verheugd over 

het feit dat de Raad heeft ingestemd met 

het beginsel om het flexibiliteitsinstrument 

voor dit doel te gebruiken; merkt evenwel 

op dat er nood is aan een financiële 

langetermijnplanning om te reageren op de 

vluchtelingencrisis, met inbegrip van de 

oprichting van een opsporings- en 

reddingsfonds, en gaat ervan uit dat dit 

ook zal worden behandeld in het kader van 

de herziening van het MFK; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Amendement  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 90 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

90. herinnert eraan dat, om ervoor te 

zorgen dat de leden voor hun parlementaire 

werkzaamheden over voldoende 

ondersteuning beschikken, een nieuw 

evenwicht noodzakelijk is tussen 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers en plaatselijke medewerkers; 

neemt kennis van het feit dat de 

secretaris-generaal een voorstel aan het 

Bureau heeft gedaan om dit doel te 

bereiken; betreurt dat het Bureau tot nu 

toe nog geen besluit ter zake heeft 

genomen; is van mening dat bij de 

uitvoering van de herziening van de 

huidige regels een overgangsperiode in 

acht moet worden genomen; verwacht dat 

het definitieve besluit uiterlijk in juli 2016 

in werking zal treden, wanneer de 

overgangsperiode verstrijkt; 

90. merkt op dat momenteel wordt gewerkt 

aan nieuwe regels betreffende de bijstand 

aan de leden; herinnert eraan dat, om 

ervoor te zorgen dat de leden voor hun 

parlementaire werkzaamheden over 

voldoende ondersteuning beschikken, een 

nieuw evenwicht noodzakelijk is tussen 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers en plaatselijke medewerkers; 

verzoekt de secretaris-generaal daarom 

uiterlijk eind 2015 aan het Bureau een 

voorstel voor een besluit voor te leggen 

waarin onder meer de volgende punten 

aan bod komen: 

 – beperking van het aantal plaatselijke 

medewerkers per lid, met inachtneming 

van specifieke omstandigheden voor de 

uitoefening van het mandaat van de leden 

in verschillende lidstaten; 

 – regeling voor de verdeling van de 

vergoeding tussen plaatselijke en 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers; 

 – hervorming van het huidige 

maximumloon voor lokale medewerkers, 
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met een perspectief op langere termijn om 

het beginsel van "gelijk loon voor gelijk 

werk" te benaderen; 

 –  invoering van een minimumloon en een 

maximum voor de bezoldiging van 

plaatselijke medewerkers in de 

verschillende lidstaten; 

 – dekking van het huidige personeel van 

nationale delegaties door het statuut van 

de geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers; 

 verzoekt de secretaris-generaal alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat stagiairs die voor de 

leden werken recht hebben op een 

fatsoenlijke beurs en sociale bescherming, 

en dat de uitvoering van deze regels wordt 

gecontroleerd door de diensten van het 

Parlement; verzoekt de secretaris-

generaal een verplichte opleiding in te 

voeren inzake respect en waardigheid op 

het werk voor de leden en hun 

medewerkers; is van mening dat bij de 

uitvoering van de herziening van de 

huidige regels een overgangsperiode in 

acht moet worden genomen; verzoekt de 

secretaris-generaal en het Bureau aan de 

Begrotingscommissie verslag uit te 

brengen over de aldus herziene regels, en 

dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 

februari 2016,  namelijk tijdig voor de 

opstelling van de raming van het 

Parlement voor het begrotingsjaar 2017; 

verwacht dat het definitieve besluit uiterlijk 

in juli 2016 in werking zal treden; 

Or. en 

 

 

 


