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12.4.2018 A8-0105/7 

Amendement  7 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. stelt vast dat de definitieve 

kredieten van het Parlement voor 2016 in 

totaal 1 838 613 983 EUR beliepen, 

oftewel 19,39 % van rubriek V van het 

meerjarig financieel kader8 (MFK) voor de 

administratieve uitgaven van de EU-

instellingen als geheel in 2016, en een 

stijging met 2,4 % vertoonden ten opzichte 

van de begroting 2015 

(1 794 929 112 EUR); 

5. stelt vast dat de definitieve 

kredieten van het Parlement voor 2016 

in totaal 1 838 613 983 EUR beliepen, 

oftewel 19,39 % van rubriek V van het 

meerjarig financieel kader8 (MFK) voor 

de administratieve uitgaven van de 

EU-instellingen als geheel in 2016, en een 

stijging met 2,4 % vertoonden ten opzichte 

van de begroting 2015 

(1 794 929 112 EUR); vindt deze stijging 

weerzinwekkend nu de Europese 

instellingen, waaronder het Europees 

Parlement, zich juist uitspreken voor 

begrotingsdiscipline in de lidstaten; 

_________________ _________________ 

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

8 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/8 

Amendement  8 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. moedigt het secretariaat van het 

Europees Parlement aan jaarlijks een 

beknopt overzicht te publiceren van de 

regels die voor de politieke fracties gelden, 

hun toepassing en de daaruit 

voortvloeiende rechtspraak, die onder alle 

politieke fracties moet worden verspreid; 

is van oordeel dat een dergelijke 

publicatie wellicht kan helpen om de 

herhaling van fouten bij de verschillende 

politieke fracties te voorkomen, zoals door 

de Rekenkamer wordt onderstreept; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Amendement  9 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. verzoekt om opheldering over de 

personele en financiële middelen die aan 

de "Brexit Steering Group" zijn 

toegewezen; wijst erop dat deze is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van 

bepaalde politieke fracties en dat drie 

politieke fracties zich vrijwillig hebben 

teruggetrokken; benadrukt dat dit gebrek 

aan evenwicht risico's met zich 

meebrengt; herinnert eraan dat de 

instelling alle politieke groeperingen 

billijk moet behandelen en dringt erop 

aan dat het Bureau van het Europees 

Parlement zich buigt over de wettigheid 

van deze "Brexit Steering Group"; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/10 

Amendement  10 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

39. neemt kennis van de publicatie van 

zeven rapporten over de kosten van een 

niet-verenigd Europa, alsmede vijf 

beoordelingen van de Europese 

meerwaarde, die in 2016 werden voltooid; 

39. neemt kennis van de publicatie van 

zeven rapporten over de kosten van een 

niet-verenigd Europa, alsmede 

vijf beoordelingen van de Europese 

meerwaarde, die in 2016 werden voltooid; 

is van oordeel dat het uittrekken van 

middelen voor het opstellen en publiceren 

van deze onderzoeken ten koste gaat van 

de dagelijkse werkzaamheden; wijst erop 

dat deze rapporten meer weg hebben van 

propaganda dan van zinvol onderzoek in 

het kader van de werkzaamheden van 

deze instelling; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Amendement  11 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. vraagt daarom om opheldering 

over de kosten van deze publicaties: het 

aantal gewerkte uren, het aantal ingezette 

ambtenaren en de afdeling waartoe zij 

behoren; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Amendement  12 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 52 bis. wijst erop dat voor de 

bovengenoemde periode de 

communicatiekredieten als volgt zijn 

onderverdeeld: 

 - 2016: 90 839 026 EUR 

 - 2017: 91 906 100 EUR 

 - 2018: 120 368 000 EUR 

 - 2019: 104 000 000 EUR 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Amendement  13 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 52 ter. is voornemens in krachtige 

bewoordingen te protesteren tegen de 

stijging met meer dan 30 % van de 

begroting van DG COMM tussen 2016 en 

2018; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Amendement  14 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 52 quater. is van oordeel dat deze 

stijging, die is ingegeven door de 

naderende Europese verkiezingen, 

bedoeld is om "een positief verhaal over 

de EU1 bis" te financieren; wijst erop dat 

voor de institutionele campagne van het 

Parlement een bedrag van in totaal 

33,3 miljoen EUR (25 miljoen EUR 

in 2018 en 8,33 miljoen EUR in 2019) is 

uitgegeven; herinnert er eens te meer aan 

dat de instelling volstrekt onpartijdig moet 

blijven tijdens de verkiezingen en dat het 

aan de politieke partijen is om aan de 

burgers een programma en een 

boodschap in verband met de Europese 

Unie voor te stellen; 

 _________________ 

 1 bis Vergadering van het Bureau van het 

Parlement op 13 november 2017 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Amendement  15 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 52 quinquies. herinnert eraan dat het 

Europees Parlement voornemens is de 

financiering van de Europese partijen met 

het oog op de Europese verkiezingen met 

17 miljoen EUR te verhogen; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Amendement  16 

Gilles Lebreton 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU – Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 59 bis. stelt vast dat er in 2016 

6 500 000 EUR beschikbaar is gesteld 

voor het Huis van de Europese 

geschiedenis; stelt dat het niet de taak is 

van een instelling om een museum te 

financieren; plaatst vraagtekens bij de 

relevantie en de historische 

waarachtigheid van de tentoonstellingen 

in het licht van deze financiering; 

Or. en 

 


