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21.10.2015 A8-0298/22 

Amendement  22 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 28 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 ter. herhaalt dat GLB-kredieten of 

eender welke andere kredieten uit de 

begroting niet mogen worden gebruikt om 

dodelijke stierengevechten te financieren; 

herinnert eraan dat dergelijke 

financiering een duidelijke schending is 

van het Europees Verdrag voor de 

bescherming van landbouwhuisdieren 

(Richtlijn 98/58/EG van de Raad); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Amendement  23 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. besluit tot slot de kredieten voor de 

agentschappen met aan migratie 

gerelateerde taken te verhogen met een 

totaalbedrag van 26 miljoen EUR, waarbij 

het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO) er het meest kredieten 

bijkrijgt, namelijk 12 miljoen EUR meer 

dan in de OB; herinnert eraan dat dit 

agentschap een centrale, coördinerende rol 

vervult bij de uitvoering van de voorlopige 

maatregelen op het gebied van 

internationale bescherming, en dat er 

steeds meer een beroep op wordt gedaan 

om de betrokken lidstaten bij te staan; 

34. besluit tot slot de kredieten voor de 

agentschappen met aan migratie 

gerelateerde taken te verhogen met een 

totaalbedrag van 26 miljoen EUR, waarbij 

het Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO) er het meest kredieten 

bijkrijgt, namelijk 12 miljoen EUR meer 

dan in de OB; herinnert eraan dat dit 

agentschap een centrale, coördinerende rol 

vervult bij de uitvoering van de voorlopige 

maatregelen op het gebied van 

internationale bescherming, en dat er 

steeds meer een beroep op wordt gedaan 

om de betrokken lidstaten bij te staan; 

dringt aan op maatregelen om de rol van 

het Bureau voor de grondrechten binnen 

Frontex te versterken; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Amendement  24 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. dringt er bij de secretaris-generaal 

van het Europees Parlement op aan in de 

aanloop naar de onderhandelingen over 

de begroting 2017 een omvattend plan 

voor te leggen om verdere besparingen te 

verwezenlijken of om inkomsten te 

genereren op gebieden zoals, maar niet 

beperkt tot, de parkeergarages, het 

wagenpark en het energieverbruik; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Amendement  25 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-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 71 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 ter. is van mening dat de verhoging 

van 10 026 500 EUR voor de uitgaven 

voor parlementaire bijstand ongepast is; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Amendement  26 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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; is 

van mening dat dit in een eerste fase de 

verplichting kan omvatten om 

uitgavenregisters openbaar te maken, en 

dat in een tweede fase beperkte, roterende 

inspecties kunnen worden ingevoerd; is 

verder van mening dat, gezien de 

verwachte besparingen in termen van het 

daadwerkelijk gebruik van de algemene 

kostenvergoeding, een dergelijk systeem 

dat burgercontrole met beperkt toezicht 

door het Europees Parlement combineert,  

op een efficiënte en begrotingsneutrale 

wijze kan worden ingevoerd en voor de 

noodzakelijke transparantie zou zorgen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Amendement  27 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 98 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 98 bis. is van oordeel dat het statuut van 

de leden op de middellange termijn moet 

worden herzien om overeenstemming te 

bereiken over aanzienlijke besparingen; 

Or. en 

 

 


