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13.4.2016 A8-0131/21 

Amendement  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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. betreurt het voorstel tot internalisering 

van de chauffeursdienst, door de externe 

dienstverlening te vervangen door 

arbeidscontractanten, waarmee ongeveer 

3,7 miljoen EUR aan ogenblikkelijke 

bijkomende kosten gemoeid zal zijn; 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, een beter alternatief zou zijn;  is 

van oordeel dat de chauffeursdienst, ter 

vermindering van de kosten, alleen moet 

worden aangeboden voor verplaatsingen 

tussen het vliegveld of het treinstation en 

de werklocatie; is van oordeel dat elke 

andere verplaatsing door de leden zelf 

moet worden geregeld; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Amendement  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 48  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. is van mening dat het wagenpark meer 

zuinige en veilige auto’s moet bevatten; 

verzoekt de secretaris-generaal een verslag 

op te stellen over de mogelijkheid om voor 

het einde van het decennium een volledige 

overschakeling op elektrische aandrijving 

te realiseren; 

48. is van mening dat het wagenpark meer 

zuinige en veilige auto’s moet bevatten; 

beklemtoont dat de voorkeur moet uitgaan 

naar een systeem waarbij minibussen en 

bussen op vaste tijden de verbinding met 

het vliegveld onderhouden; verzoekt de 

secretaris-generaal een verslag op te stellen 

over de mogelijkheid om voor het einde 

van het decennium een volledige 

overschakeling op elektrische aandrijving 

te realiseren; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Amendement  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 A8-0131/24 

Amendement  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 52  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. wijst op de rol van de 

informatiebureaus van het Parlement voor 

de bewustmaking over de activiteiten van 

het Parlement en van de Unie als geheel; 

is van mening dat maatregelen moeten 

worden genomen om de efficiency van de 

informatiebureaus te vergroten; is van 

mening dat de informatiebureaus zoveel 

mogelijk gebouwen en ondersteunende 

kantoordiensten moeten delen met 

vertegenwoordigingen van de Commissie; 

verzoekt om een evaluatie van de 

doelstellingen, taken en prestaties van de 

informatiebureaus, op basis waarvan 

prioriteiten moeten worden vastgesteld; 

52. dringt aan op een volledige herziening 

van de informatiebureaus van het 

Parlement en de vertegenwoordigingen 

van de Commissie;  is van mening dat zij 

gebouwen en ondersteunende 

kantoordiensten moeten delen ter 

vermindering van de kosten; verzoekt om 

een evaluatie van de doelstellingen, op 

basis waarvan prioriteiten moeten worden 

vastgesteld; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Amendement  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 52 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 bis. betreurt het besluit om in Berlijn 

een Parlamentarium te openen, gezien het 

feit dat die stad geen rechtstreekse band 

met de activiteiten van het Parlement 

heeft; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Amendement  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 55 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. betreurt het feit dat de kredieten 

voor de financiering van Europese 

politieke partijen en Europese politieke 

stichtingen in 2017 zijn verhoogd, tot een 

totaalbedrag van 50 905 000 EUR, wat in 

slechts 10 jaar tijd een stijging inhoudt 

met 248,46 % ten opzichte van 2008; 

Or. en 

 

 


