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18.10.2017 A8-0299/43 

Amendement  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. is ingenomen met de oprichting van 

de werkgroep van het Bureau inzake de 

algemene kostenvergoeding; herinnert 

eraan dat er meer transparantie wordt 

verwacht ten aanzien van de algemene 

kostenvergoeding en dat werk moet 

worden gemaakt van de vaststelling van 

preciezere regels inzake verantwoording 

van de uitgaven die met deze vergoeding 

kunnen worden gedaan, zonder dat 

hierdoor voor het Parlement extra kosten 

ontstaan; 

80. is ingenomen met de oprichting van 

de werkgroep van het Bureau inzake de 

algemene kostenvergoeding; herinnert 

eraan dat er meer transparantie wordt 

verwacht ten aanzien van de algemene 

kostenvergoeding en dat werk moet 

worden gemaakt van de vaststelling van 

preciezere regels inzake verantwoording 

van de uitgaven die met deze vergoeding 

kunnen worden gedaan, zonder dat 

hierdoor voor het Parlement extra kosten 

ontstaan; benadrukt dat het gezien de 

noodzakelijke grotere transparantie ten 

aanzien van de algemene 

kostenvergoeding van de leden wenselijk 

is dat elk lid aan het einde van het jaar 

een openbaar verslag van deze 

vergoedingen overlegt; verlangt voorts dat 

dit openbare verslag met ingang van 2019 

via een herziening van het Statuut van de 

leden verplicht wordt; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/44 

Amendement  44 

Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

84. herinnert aan de analyse die de 

Europese Rekenkamer in 2014 heeft 

verricht, waarin de kosten van de 

geografische spreiding van het Parlement 

worden geraamd op 114 miljoen EUR per 

jaar; wijst tevens op de bevinding in zijn 

resolutie van 23 oktober 2013 over de 

plaats van de zetels van de instellingen 

van de Europese Unie11, dat 78 % van alle 

dienstreizen van statutair personeel van 

het Parlement een direct gevolg zijn van 

zijn geografische spreiding; beklemtoont 

verder dat de milieugevolgen van de 

geografische spreiding in het verslag 

worden geraamd op tussen de 11 000 en 

19 000 ton aan CO2-emissies; benadrukt 

het negatieve beeld dat deze spreiding bij 

het publiek opwekt en roept daarom op tot 

de vaststelling van een stappenplan om te 

komen tot één enkele vestigingsplaats en 

een verlaging van de desbetreffende 

begrotingsonderdelen; 

Schrappen 

__________________  

11 Aangenomen teksten, 

P7_TA(2013)0498. 

 

Or. en 

 

 


