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18.10.2017 A8-0299/55 

Amendement  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 83 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

83. herhaalt zijn standpunt zoals 

verwoord in zijn bovengenoemde resolutie 

van 5 april 2017 dat er nog ruimte is voor 

verbetering van de controlemechanismen 

met betrekking tot de Europese politieke 

partijen en politieke stichtingen; wijst in 

dit verband op het voorstel van de 

Commissie tot wijziging van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1141/2014 en juicht 

alle inspanningen toe ter verbetering van 

de verantwoording en de transparantie 

van de uitgaven; 

83. verzoekt om volledige afschaffing 

van uitgaven met betrekking tot Europese 

politieke partijen en politieke stichtingen; 
benadrukt dat de Europese politieke 

partijen en stichtingen zich volledig 

zouden moeten baseren op eigen middelen 

en niet langer afhankelijk moeten zijn van 

de begroting van het Parlement; is ervan 

overtuigd dat alleen een volledige 

afhankelijkheid van eigen middelen het 

risico voor de begroting van het 

Parlement zou wegnemen dat bedragen 

moeten worden teruggevorderd die ten 

onrechte of op frauduleuze wijze zijn 

besteed; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Amendement  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 84 bis. is van mening dat de 

chauffeursdienst van het EP door de 

leden uitsluitend mag worden gebruikt 

voor verplaatsingen tussen de locaties van 

het Parlement en de luchthaven of het 

station en dat hiervoor de minibusjes van 

het Parlement moeten worden ingezet; 

herinnert eraan dat de leden in België 

kosteloos met de trein kunnen reizen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Amendement  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 84 ter. verzoekt om een verlaging van ten 

minste 15 % van de maandsalarissen, 

dagvergoedingen en economische 

voordelen van de leden om een sterk 

signaal te doen uitgaan naar de Europese 

burgers, die geconfronteerd worden met 

een moeilijke economische, sociale en 

historische situatie; verzoekt zijn Bureau 

om de Bepalingen ter uitvoering van het 

statuut van de leden te herzien om zoveel 

mogelijk te besparen op de voordelen van 

de leden; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Amendement  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 84 quater. 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 

overeenkomen met de 

socialezekerheidsstelsels voor de gewone 

burgers van de afzonderlijke lidstaten, 

zowel wat de berekening van het bedrag 

en de leeftijd betreft als wat de vereisten 

betreft inzake bijdragen die een recht op 

pensioen geven; verzoekt om een 

herberekening van de uit de EU-begroting 

betaalde pensioenen aan voormalige 

leden die een dergelijk recht hebben 

opgebouwd voor en na de 

inwerkingtreding van het huidige Statuut; 

Or. en 

 

 


