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13.4.2016 A8-0131/8 

Amendement  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. beperkt de verhoging van zijn gewone 

uitgaven voor 2017, zonder de twee 

buitengewone totaalbedragen, tot 1,4 % ten 

opzichte van de begroting 2016; 

6. beperkt de verhoging van zijn gewone 

uitgaven voor 2017, zonder de twee 

buitengewone totaalbedragen, tot 1,4 % ten 

opzichte van de gewone uitgaven van de 

begroting 2016 en 0,6 % ten opzichte van 

de begroting 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Amendement  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is ingenomen met de uitbreiding van 

het digitale portaal van de leden (e-Portal), 

maar verzoekt de secretaris-generaal om in 

het licht van het "papierloze initiatief", het 

huidige systeem van het toezenden van 

betaalbewijzen op papier aan de leden te 

verbeteren, en ernaar te streven dit systeem 

uiterlijk eind 2017 af te schaffen; is van 

mening dat het e-Portal deze mogelijkheid 

standaard elektronisch aan alle leden moet 

aanbieden, hetgeen aanzienlijke tijds- en 

financiële besparingen zou opleveren; 

21. is ingenomen met de uitbreiding van 

het digitale portaal van de leden (e-Portal), 

maar verzoekt de secretaris-generaal om in 

het licht van het "papierloze initiatief", het 

huidige systeem van het toezenden van 

betaalbewijzen op papier aan de leden te 

verbeteren, en ernaar te streven dit systeem 

uiterlijk eind 2017 af te schaffen op basis 

van een besluit van het individuele lid; is 

van mening dat het e-Portal deze 

mogelijkheid standaard elektronisch aan 

alle leden moet aanbieden, hetgeen 

aanzienlijke tijds- en financiële 

besparingen zou opleveren; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Amendement  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is ingenomen met de toenemende 

kwaliteit van het advies en het onderzoek 

ten behoeve van de leden en commissies; 

herinnert eraan dat bij de oprichting van de 

Onderzoeksdienst van het Europees 

Parlement (EPRS) in 2013 een tussentijdse 

evaluatie was voorzien van de 

doeltreffendheid van de samenwerking 

tussen de EPRS en de 

beleidsondersteunende afdelingen; 

verzoekt de secretaris-generaal daarom een 

dergelijke evaluatie uit te voeren en de 

resultaten daarvan uiterlijk eind 2016 te 

presenteren aan de Begrotingscommissie; 

is van mening dat deze evaluatie 

voorstellen moet bevatten om ervoor te 

zorgen dat de ondersteuning door de EPRS 

zo goed mogelijk is afgestemd op de 

ontwikkelingen in de respectievelijke 

thematische commissies, waarbij tevens 

wordt tegemoet gekomen aan de behoeften 

van individuele leden, en geen 

overlappingen vertoont met hun 

activiteiten of concurrentie tussen diensten 

in de hand werkt; 

22. is ingenomen met de toenemende 

kwaliteit van het advies en het onderzoek 

ten behoeve van de leden en commissies; 

onderstreept het feit dat geen verlaging 

mag worden aangebracht ten opzichte van 

het verslag van de secretaris-generaal aan 

het Bureau met het oog op de opstelling 

van het voorontwerp van raming van het 

Parlement voor 2017; herinnert eraan dat 

bij de oprichting van de Onderzoeksdienst 

van het Europees Parlement (EPRS) in 

2013 een tussentijdse evaluatie was 

voorzien van de doeltreffendheid van de 

samenwerking tussen de EPRS en de 

beleidsondersteunende afdelingen; 

verzoekt de secretaris-generaal daarom een 

dergelijke evaluatie uit te voeren en de 

resultaten daarvan uiterlijk eind 2016 te 

presenteren aan de Begrotingscommissie; 

is van mening dat deze evaluatie 

voorstellen moet bevatten om ervoor te 

zorgen dat de ondersteuning door de EPRS 

zo goed mogelijk is afgestemd op de 

ontwikkelingen in de respectievelijke 

thematische commissies, waarbij tevens 

wordt tegemoet gekomen aan de behoeften 

van individuele leden, en geen 

overlappingen vertoont met hun 

activiteiten of concurrentie tussen diensten 

in de hand werkt; 
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Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Amendement  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verlangt dat de mogelijkheid van 

digitale ondertekening van interne 

documenten routine wordt in alle gevallen, 

zoals het ondertekenen van formulieren, 

schriftelijke verklaringen, enz., waarbij de 

betrouwbaarheid en veiligheid 

gewaarborgd moeten zijn; verzoekt te 

onderzoeken of het mogelijk is een TAN-

verificatiesysteem op de gsm's van de 

leden te installeren; is bovendien van 

mening dat het gebruik van faxapparaten 

moet worden ontmoedigd en geleidelijk 

moet worden beëindigd; 

25. verlangt dat de mogelijkheid van 

digitale ondertekening van interne 

documenten routine wordt in alle gevallen, 

zoals het ondertekenen van formulieren, 

schriftelijke verklaringen, enz., waarbij de 

betrouwbaarheid en veiligheid 

gewaarborgd moeten zijn; verzoekt te 

onderzoeken of het mogelijk is een TAN-

verificatiesysteem op de gsm's van de 

leden te installeren; is bovendien van 

mening dat het gebruik van faxapparaten 

moet worden ontmoedigd en geleidelijk 

moet worden beëindigd, op basis van een 

besluit van het individuele lid;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Amendement  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. verzoekt om de situatie van het 

onroerend goed van het Europees 

Parlement op getrouwe wijze op de 

begroting weer te geven; dringt er in dit 

verband op aan dat de kosten van het 

Konrad Adenauergebouw duidelijk in de 

definitieve begroting van het Parlement 

worden opgenomen, en dat investeringen 

in onroerend goed in de toekomst in de 

begroting worden opgenomen zodat er 

geen gebruik hoeft te worden gemaakt 

van collectieve overschrijvingen; 

32. verzoekt om de situatie van het 

onroerend goed van het Europees 

Parlement op getrouwe wijze op de 

begroting weer te geven; dringt er in dit 

verband op aan dat de kosten van het 

Konrad Adenauergebouw duidelijk in de 

definitieve begroting van het Parlement 

worden opgenomen, en dat investeringen 

in onroerend goed in de toekomst in de 

begroting worden opgenomen; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Amendement  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. plaatst vraagtekens bij het voorstel tot 

internalisering van de chauffeursdienst, 

door de externe dienstverlening te 

vervangen door arbeidscontractanten van 

het Parlement, wat zal overeenkomen met 

ongeveer 3,7 miljoen EUR ogenblikkelijke 

bijkomende kosten; is van mening dat een 

goed georganiseerd extern contract, 

gesloten op grond van toepasselijke regels 

inzake overheidsopdrachten, waarbij 

duidelijk is dat de externe dienstverlener 

verantwoordelijkheid is voor veiligheids- 

en antecedentenonderzoek, alsmede voor 

fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 

lonen, als alternatieve optie moet worden 

overwogen; zou internalisering slechts 

willen overwegen indien de kosten 

daarvan de kosten van het huidige 

systeem niet overschrijden, en indien 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 

lonen voor chauffeurs, een beter 

genderevenwicht en het gebruik van 

milieuvriendelijker auto's daarbij mogelijk 

zijn; vindt dat de Begrotingscommissie 

gedetailleerde informatie moet krijgen 

alvorens hierover enig besluit kan worden 

genomen; 

46. merkt op dat het Bureau van het 

Europees Parlement na de recente 

aanslagen unaniem heeft besloten de 

chauffeursdienst te internaliseren, gezien 

de sensitiviteit van deze dienst wat 

veiligheid betreft; neemt kennis van het 

voorstel de chauffeursdienst om ernstige 

veiligheidsredenen te internaliseren, door 

de externe dienstverlening te vervangen 

door arbeidscontractanten van het 

Parlement; is van mening dat de 

internalisering fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden en lonen voor 

chauffeurs en het gebruik van 

milieuvriendelijker en veiligere auto's 

mogelijk moet maken; vindt dat de 

Begrotingscommissie gedetailleerde 

informatie moet krijgen; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Amendement  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. verzoekt de secretaris-generaal overleg 

te plegen met het reisbureau van het 

Parlement; moedigt het reisbureau aan een 

intensievere prijsvergelijking te hanteren; 

roept het reisbureau op actief op zoek te 

gaan naar goedkopere tickets en in 

algemene zin aan de leden en alle 

personeelscategorieën prijzen te bieden die 

concurrerender zijn, met waarborging van 

hetzelfde comfortniveau en passende 

voorwaarden voor het omwisselen van 

tickets; 

49. verzoekt de secretaris-generaal overleg 

te plegen met het reisbureau van het 

Parlement; moedigt het reisbureau aan een 

intensievere prijsvergelijking te hanteren; 

roept het reisbureau op actief op zoek te 

gaan naar goedkopere tickets en in 

algemene zin aan de leden en alle 

personeelscategorieën prijzen te bieden die 

concurrerender zijn, met waarborging van 

passende voorwaarden voor het 

omwisselen van tickets; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Amendement  15 

Paul Rübig 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. steunt de oprichting van een 

doventolkendienst voor alle debatten in de 

plenaire vergadering zodat deze ook 

werkelijk toegankelijk worden voor alle 

Europese burgers; 

41. steunt de oprichting van een 

doventolkendienst voor alle debatten in de 

plenaire vergadering zodat deze ook 

werkelijk toegankelijk worden voor alle 

Europese burgers, zonder dat hierdoor 

voor het Parlement bijkomende kosten 

ontstaan; 

Or. en 

 

 


