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20.4.2016 A8-0135/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. vindt dat er behoefte is aan meer 

transparantie met betrekking tot de 

vergoeding voor algemene uitgaven; dringt 

er bij het Bureau op aan de lijst van 

uitgaven die bekostigd kunnen worden uit 

de vergoeding voor algemene uitgaven te 

herzien; 

40. spreekt zich uit voor volledige 

transparantie met betrekking tot de 

vergoeding voor algemene uitgaven, 

teneinde de Europese burgers inzicht te 

geven in de algemene uitgaven van de 

leden van het Europees Parlement; dringt 

er bij het Bureau op aan de lijst van 

uitgaven die bekostigd kunnen worden uit 

de vergoeding voor algemene uitgaven te 

herzien; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 65 bis. is van mening dat het Huis van de 

Europese geschiedenis met het oog op het 

reeds bestaande Parlamentarium 

overbodig is, en dat in het 

Parlamentarium een specifiek deel over 

de geschiedenis van de Europese 

eenwording kan worden ingericht; 

verzoekt de secretaris-generaal te 

overwegen het Eastman-gebouw voor 

andere doeleinden te gebruiken en het 

plan voor het Huis van de Europese 

geschiedenis te schrappen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 88 bis. herhaalt dat het vraagtekens 

plaatst bij het voorstel tot internalisering 

van de chauffeursdienst, door de externe 

dienstverlening te vervangen door 

arbeidscontractanten van het Parlement, 

waarbij onmiddellijk ongeveer 3,7 miljoen 

EUR bijkomende kosten ontstaan; vraagt 

internalisering alleen te overwegen indien 

de kosten daarvan de kosten van het 

huidige systeem niet overschrijden, en 

indien daarbij fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden en lonen voor 

chauffeurs, een beter genderevenwicht en 

het gebruik van milieuvriendelijker auto's 

mogelijk zijn; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 127 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 127 bis. vraagt om een gedetailleerd 

verslag over de werkzaamheden die 

worden uitgevoerd ter verbetering van de 

veiligheid aan de hoofdingangen, 

inclusief de kosten voor het personeel dat 

toezicht op de werkzaamheden in kwestie 

uitoefent; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 136 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 136 bis. vindt dat gestreefd moet worden 

naar een geleidelijke afschaffing van de 

bijdragen aan Europese politieke partijen 

in de begroting van het Parlement, 

aangezien deze vaak al op nationaal 

niveau door de lidstaten worden 

gesubsidieerd; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 136 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 136 ter. vindt dat gestreefd moet worden 

naar een geleidelijke afschaffing van de 

bijdragen aan Europese politieke 

stichtingen in de begroting van het 

Parlement, aangezien deze vaak al op 

nationaal niveau door de lidstaten worden 

gesubsidieerd; 

Or. en 

 

 


