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13.4.2016 A8-0131/1 

Amendement  1 

Michał Marusik 

namens de ENF-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 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. roept het Bureau nogmaals op om een 

langetermijnstrategie voor de gebouwen 

van het Parlement te presenteren; wijst er 

nogmaals op dat 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vastgoedprojecten van het Parlement, op 

zorgvuldige en transparante wijze moeten 

worden aangepakt; dringt aan op een strikt 

kostenbeheer en een strikte planning van 

en controle op projecten; herhaalt zijn 

standpunt dat er behoefte is aan een 

transparant besluitvormingsproces voor het 

gebouwenbeleid, op basis van vroegtijdige 

informatie, met inachtneming van artikel 

203 van het Financieel Reglement; is van 

mening dat een verslag over de redenen 

voor de vertraging en de hogere kosten 
van het Huis van de Europese geschiedenis 

moet worden opgesteld, zodat hier bij het 

formuleren van de strategie voor het 

gebouwenbeleid op lange termijn 

rekening mee kan worden gehouden; 

31. roept het Bureau nogmaals op om een 

langetermijnstrategie voor de gebouwen 

van het Parlement te presenteren; wijst er 

nogmaals op dat 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vastgoedprojecten van het Parlement, op 

zorgvuldige en transparante wijze moeten 

worden aangepakt; dringt aan op een strikt 

kostenbeheer en een strikte planning van 

en controle op projecten; herhaalt zijn 

standpunt dat er behoefte is aan een 

transparant besluitvormingsproces voor het 

gebouwenbeleid, op basis van vroegtijdige 

informatie, met inachtneming van artikel 

203 van het Financieel Reglement; is van 

mening dat het project van het Huis van de 

Europese geschiedenis moet worden 

stopgezet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Amendement  2 

Michał Marusik 

namens de ENF-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. verwerpt het voorstel tot internalisering 

van de chauffeursdienst, door de externe 

dienstverlening te vervangen door 

arbeidscontractanten van het Parlement, 

wat zou overeenkomen met ongeveer 3,7 

miljoen EUR ogenblikkelijke bijkomende 

kosten; is van mening dat, gezien de 

opening van de nieuwe rechtstreekse 

treinverbinding tussen station Brussel 

Nationale Luchthaven en station Brussel-

Luxemburg, de chauffeursdiensten hun 

nut verliezen en de schrapping daarvan, 

in elk geval in Brussel, als wenselijke 
alternatieve optie moet worden overwogen; 

vindt dat de Begrotingscommissie 

gedetailleerde informatie moet krijgen 

alvorens hierover enig besluit kan worden 

genomen; 

Or. en 
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