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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een herziening van de bepalingen 

betreffende het ouderdomspensioen van de leden van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 133 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de burgers zich de laatste tijd steeds meer van de EU en haar 

instellingen afkeren; 

B. overwegende dat de soberheidsmaatregelen die het laatste decennium in vele lidstaten 

zijn opgelegd, geleid hebben tot verregaande bezuinigingen in de overheidsuitgaven 

voor sociaal beleid, met name wat de pensioenen betreft van gewone burgers; 

C. overwegende dat momenteel een diepe kloof bestaat tussen de privileges van wie 

politiek bedrijft en de enorme opofferingen die worden gevraagd van de gemeenschap; 

1. acht een herziening nodig van het Besluit houdende aanneming van het Statuut van de 

leden van het Europees Parlement (2005/684/EG, Euratom), om een wijziging aan te 

brengen in artikel 14, teneinde ervoor te zorgen dat de pensioenrechten van de leden van 

het Europees Parlement overeenkomen met de voorzorgsstelsels waarin is voorzien 

voor de gewone burgers van de afzonderlijke lidstaten, zowel wat de berekening van het 

bedrag betreft als wat de vereisten betreft met betrekking tot de gegevens uit het 

bevolkingsregister en de vereisten op het gebied van bijdragen die toegang tot het 

pensioen garanderen; 

2. vraagt aansluitend bij de vorige paragraaf een herberekening van de preferentiële 

uitkeringen, die afkomstig zijn uit de begroting van de EU, voor ex-leden die dit recht 

hebben opgebouwd vóór en na de inwerkingtreding van het huidige Statuut. 


