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13.4.2016 A8-0131/27 

Amendement  27 

Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is van mening dat de huidige weergave 

van de parlementaire werkzaamheden van 

de leden op de website van het Parlement 

niet nauwkeurig is en geen weerspiegeling 

vormt van de daadwerkelijke activiteiten 

en betrokkenheid van de leden; stelt voor 

om het huidige gebruik van websites met 

rankings af te schaffen en de informatie 

over de activiteiten van de afzonderlijke 

leden op de officiële website van het 

Parlement te verbeteren; vraagt met name 

om de stemverklaringen en interventies 

van één minuut afzonderlijk van de 

plenaire interventies te plaatsen en een 

beoordeling uit te voeren van de 

meerwaarde van stemverklaringen en van 

mogelijke alternatieven; verwacht dat de 

werkgroep van het Bureau die zich hiermee 

bezighoudt haar agenda en bevindingen 

zodra deze beschikbaar zijn aan de 

Begrotingscommissie presenteert; 

28. is van mening dat de huidige weergave 

van de parlementaire werkzaamheden van 

de leden op de website van het Parlement 

niet nauwkeurig is en geen weerspiegeling 

vormt van de daadwerkelijke activiteiten 

en betrokkenheid van de leden; verwacht 

dat de werkgroep van het Bureau die zich 

hiermee bezighoudt haar agenda en 

bevindingen aan het Parlement 

presenteert; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-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 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. is van mening dat in de huidige 

economische context geen nieuwe 

Parlementarium-projecten mogen worden 

gestart zonder voorafgaand overleg met 

en goedkeuring door de 

Begrotingscommissie;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Amendement  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-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 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 38 bis. verzoekt de secretaris-generaal om 

een jaarlijks verslag over de hoge 

ambtenaren wier contract met het 

Europees Parlement is afgelopen en die in 

hun nieuwe functie te maken kunnen 

krijgen met een onverenigbaarheid van 

belangen, als vermeld in artikel 16 van 

het Statuut; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Amendement  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

namens de GUE/NGL-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 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. verzoekt de secretaris-generaal 

interne vergelijkende onderzoeken open te 

stellen voor alle personeelscategorieën, 

met inbegrip van geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Amendement  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

namens de GUE/NGL-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 39 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 ter. is van mening dat de 

begrotingspost "Voorzieningen voor het 

personeel van de instelling" en met name 

de subsidies die worden verleend aan 

organisaties van het personeel uit de 

begrotingslijn "sociale voorzieningen", 

1630-03, op transparantere wijze moeten 

worden beheerd en gezamenlijk door al 

het personeel, d.w.z. door het 

Personeelscomité en het comité van 

GPM's (geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers); 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Amendement  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

namens de GUE/NGL-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 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. betreurt ten zeerste de voorgestelde 

verlagingen in de Europese 

uitgavenramingen voor 2017 met 

1 200 000 EUR voor vertaaldiensten en 

2 000 000 EUR voor vertolking, omdat het 

de waarde en de meerwaarde erkent van 

de diensten die door de tolken worden 

verleend; vraagt dat op korte termijn een 

duurzaam akkoord tussen de secretaris-

generaal en de vertegenwoordigers van de 

tolken wordt gesloten, met zowel 

kwalitatief hoogwaardige 

arbeidsomstandigheden als doeltreffend 

beheer, om onevenwichtige situaties op 

het gebied van arbeidstijden en algehele 

onzekerheid bij de tolken te vermijden; 

verzoekt de secretaris-generaal verdere 

voorstellen te doen, zoals voor meer 

vertaling en vertolking op verzoek, met 

name voor de activiteiten van de 

interfractiewerkgroepen van het 

Parlement; 

Or. en 



 

AM\1092191NL.doc  PE579.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.4.2016 A8-0131/33 

Amendement  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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; 

steunt 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 dit fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden en lonen voor 

chauffeurs, een beter genderevenwicht en 

het gebruik van milieuvriendelijker auto's 

mogelijk maakt; verzoekt het Bureau en 

de secretaris-generaal dit project te 

ontwikkelen in het kader van de strengere 

veiligheidsmaatregelen, om de leden in 

alle vergaderplaatsen van het Parlement 

betrouwbare en veilige vervoersmiddelen 

te bieden; vindt daarom dat de 

Begrotingscommissie gedetailleerde 

informatie moet krijgen alvorens hierover 

enig besluit kan worden genomen; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Amendement  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-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 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. is verheugd over de uit de 

herziening van het Financieel Reglement 

voortvloeiende maatregelen inzake 

groenere en socialere 

overheidsopdrachten; betreurt het feit dat 

er niet een eenheid als EMAS bestaat voor 

de aanpak van sociale aangelegenheden, 

met name bij de opstelling van 

contractuele procedures voor 

overheidsopdrachten waaraan de 

Europese instellingen deelnemen, en voor 

controle op de uitvoering van de 

contracten; dringt aan op de oprichting 

van een dergelijke eenheid in het 

Europees Parlement; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Amendement  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-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 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 56 bis. is van mening dat bijkomende 

besparingen kunnen worden gerealiseerd 

op de uitgaven voor meubilair, omdat het 

een verhoging met 3 589 832 EUR voor 

2016 en een soortgelijke verhoging voor 

2017 ten opzichte van 2 415 168 EUR in 

2015 allesbehalve redelijk acht; 

Or. en 

 

 


