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12.4.2018 A8-0105/21 

Amendement  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

102. is ingenomen met het besluit van 

het Bureau een ad-hocwerkgroep in het 

leven te roepen voor het vaststellen en 

bekendmaken van de regels voor het 

gebruik van de algemene 

kostenvergoeding; herinnert aan de 

verwachtingen die het Parlement heeft 

uitgesproken in zijn resoluties van 

5 april 201710 en van 25 oktober 201711 

over de begroting voor 2018, waarin het 

pleit voor meer transparantie over de 

algemene kostenvergoeding en erop wijst 

dat er preciezere regels moeten worden 

vastgesteld voor het afleggen van 

verantwoording over de uitgaven die zijn 

goedgekeurd in het kader van deze 

vergoeding, zonder bijkomende kosten 

voor het Parlement; vraagt het Bureau 

nogmaals gezwind de volgende concrete 

wijzigingen betreffende de algemene 

kostenvergoeding door te voeren: 

Schrappen 

- de algemene kostenvergoeding moet in 

elk geval worden behandeld op een 

afzonderlijke bankrekening; 

 

- alle ontvangstbewijzen in verband met 

de algemene kostenvergoeding moeten 

door de leden worden bewaard; 

 

- het niet-bestede deel van de algemene 

kostenvergoeding moet aan het eind van 

het mandaat van het lid in kwestie worden 

teruggegeven; 
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_________________  

10 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2017)0114. 

 

11 Aangenomen teksten, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Amendement  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 102 bis. neemt kennis van eerdere 

kwijtingsresoluties, waarin onder andere 

is vastgesteld dat "de vergoeding voor 

algemene uitgaven is bedoeld ter dekking 

van de kosten van reizen in het land van 

verkiezing van de leden, zoals huur van 

kantoorruimte, uitrusting, 

kantoorbenodigdheden, documentatie of 

logistieke organisatie van manifestaties" 

en dat "voor een alomvattend systeem 

voor controle van de vergoeding voor het 

parlementaire mandaat van de leden 40 à 

75 nieuwe administratieve posten nodig 

zouden zijn, hetgeen ingaat tegen de 

regeling tot verlaging van het aantal 

personeelsleden"1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Kwijting van het Europees Parlement 

voor 2014 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Amendement  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 103 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

103. herinnert aan het beginsel van 

onafhankelijkheid van het mandaat van 

een lid; onderstreept dat het de 

verantwoordelijkheid van gekozen leden is 

de vergoeding voor parlementaire 

werkzaamheden te gebruiken en dat de 

leden desgewenst op hun persoonlijke 

webpagina een overzicht van hun 

uitgaven uit de algemene 

kostenvergoeding kunnen publiceren; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1150757NL.docx  PE618.413v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

12.4.2018 A8-0105/24 

Amendement  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 103 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 103 bis. bevestigt het verzoek om 

transparantie met betrekking tot de 

algemene kostenvergoeding van de leden; 

neemt kennis van het besluit van 

Voorzitter Antonio Tajani om binnen het 

Bureau een werkgroep voor de algemene 

kostenvergoeding op te zetten; verzoekt 

het Bureau een grondig onderzoek in te 

stellen naar forfaitaire bedragen (zoals de 

algemene kostenvergoeding), aangezien 

een dergelijke regeling onder meer zorgt 

voor een aanzienlijke vermindering van 

de administratieve lasten; verwacht van 

het Bureau een duidelijk overzicht van de 

voordelen van deze regeling; herinnert 

eraan dat forfaitaire bedragen in vele 

vormen kunnen voorkomen, waaronder in 

de vorm van een kilometervergoeding of 

een vergoeding voor woon-werkverkeer; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Amendement  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 104 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

104. is van oordeel dat bij elke 

herziening van de algemene 

kostenvergoeding rekening moet worden 

gehouden met eerder aangenomen 

plenaire aanbevelingen inzake 

transparantie en financiële 

verantwoordelijkheid; 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Amendement  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

2017/2137(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 104 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 104 bis. herinnert aan het beginsel 

van onafhankelijkheid van het mandaat; 

onderstreept dat het de 

verantwoordelijkheid van gekozen leden is 

de vergoeding voor parlementaire 

werkzaamheden te gebruiken en dat de 

leden desgewenst op hun persoonlijke 

webpagina een overzicht van hun 

uitgaven uit de algemene 

kostenvergoeding kunnen publiceren; 

benadrukt dat forfaitaire bedragen op 

grote schaal worden gebruikt en in de 

lidstaten als nuttig instrument worden 

beschouwd; herhaalt dat bevordering van 

de doeltreffendheid en transparantie van 

de algemene kostenvergoeding geen 

afbraak mag doen aan de persoonlijke 

levenssfeer en geen extra personeel in de 

administratie van het Parlement moet 

vereisen; kijkt ernaar uit om te zijner tijd 

bericht te ontvangen over de bevindingen 

van de werkgroep voor de algemene 

kostenvergoeding; 

Or. en 

 


