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21.10.2015 A8-0298/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. herhaalt bijgevolg dat het gekant is 

tegen het concept van een 

herschikkingspool tussen de 

agentschappen, maar bevestigt bereid te 

zijn posten vrij te maken door te komen tot 

meer efficiëntie, dit via meer 

administratieve samenwerking tussen 

agentschappen of in voorkomend geval 

zelfs via het analyseren van de 

mogelijkheden tot fusie, alsook via het 

delen van bepaalde functies met de 

Commissie of een ander agentschap; 

61. is ingenomen met het concept van een 

herschikkingspool tussen de agentschappen 

en moedigt het gebruik ervan waar 

mogelijk aan; bevestigt bereid te zijn het 

aantal posten te reduceren door te komen 

tot meer efficiëntie, dit via meer 

administratieve samenwerking tussen 

agentschappen of in voorkomend geval 

zelfs via het analyseren van de 

mogelijkheden tot fusie, alsook via het 

delen van bepaalde functies met de 

Commissie of een ander agentschap; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. betreurt de verhoging van de 

overheidsfinanciering voor Europese 

politieke partijen (van 10 339 866 EUR in 

2008 tot 31 400 000 EUR in 2016) en voor 

Europese politieke stichtingen (van 

4 268 630 EUR in 2008 tot 

18 700 000 EUR in 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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. betreurt de verhoging van de uitgaven 

voor parlementaire bijstand; is van 

oordeel dat de leden reeds voldoende 

ondersteuning krijgen om hun 

parlementaire werkzaamheden te 

verrichten; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. herhaalt de oproep tot meer 

transparantie betreffende de algemene 

kostenvergoeding van de leden; verzoekt 

het Bureau van het Parlement 

nauwkeuriger regels op te stellen over de 

verantwoordingsplicht met betrekking tot 

de uitgaven die uit deze vergoeding kunnen 

worden gedaan, zonder dat dit voor het 

Parlement extra kosten met zich brengt; 

97. herhaalt de oproep tot meer 

transparantie betreffende de algemene 

kostenvergoeding van de leden; verzoekt 

het Bureau van het Parlement 

nauwkeuriger regels op te stellen over de 

verantwoordingsplicht met betrekking tot 

de uitgaven die uit deze vergoeding kunnen 

worden gedaan, zonder dat dit voor het 

Parlement extra kosten met zich brengt; 

verzoekt bovendien om een verlaging van 

de salarissen, vergoedingen en reiskosten 

van de parlementsleden; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 106 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

106. past de forfaitaire verlaging aan tot 

het aanvankelijke niveau van 4,5 %, om 

het Comité in staat te stellen te voldoen 

aan zijn behoeften en het hoofd te bieden 

aan de aanhoudende vermindering van 

zijn personeelsbestand in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Europees Parlement en het Comité; 

106. vraagt om een radicale herziening 

van de rol van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en om de daaruit 

voortvloeiende verlaging van zijn 

kredieten; 

Or. en 



 

AM\1076641NL.tmp  PE570.904v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0298/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 108 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

108. verlaagt enerzijds de kredieten voor 

bezoldigingen en vergoedingen met een 

bedrag dat overeenkomt met 

66 opwaarderingen en vier extra ambten 

waarmee in de ontwerpbegroting nog 

geen rekening is gehouden, om zo de 

overdracht van die ambten naar het 

Parlement te weerspiegelen; 

108. vraagt om een radicale herziening 

van de rol van het Comité van de Regio's 

en om de daaruit voortvloeiende verlaging 

van zijn kredieten; 

Or. en 

 

 


