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17.4.2018 A8-0146/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de begroting van het 

Parlement voor 2019 gehandhaafd moet 

blijven op minder dan 20 % van rubriek 5; 

wijst erop dat de raming voor 2019 

neerkomt op 18,53%, wat lager is dan het 

in 2018 verwezenlijkte percentage 

(18,85 %) en het geringste aandeel van 

rubriek 5 vormt in meer dan vijftien jaar; 

1. benadrukt dat de begroting van het 

Parlement voor 2019 gehandhaafd moet 

blijven op minder dan 20 % van rubriek 5; 

wijst erop dat het niveau van de raming 

voor 2019 neerkomt op 18,53 %, wat iets 

lager is dan het in 2018 verwezenlijkte 

percentage (18,85 %); betreurt dat het 

bedrag van de raming van het Parlement 

voor het begrotingsjaar 2019 op 

1 999 144 000 EUR is vastgesteld, en 

spreekt zijn afkeuring af over de 

aanzienlijke stijging (te weten 2,48 %) ten 

opzichte van de begroting van het 

Parlement voor 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. steunt de overeenstemming die in 

het overleg tussen het Bureau en de 

Begrotingscommissie van 26 maart 2018 

en 10 april 2018 is bereikt om de 

verhoging van de begroting vast te stellen 

op 2,48 %, overeenkomend met het 

totaalbedrag van zijn ramingen voor 2019 

van 1 999 144 000 EUR, om het 

uitgavenniveau van het voorontwerp van 

raming als goedgekeurd door het Bureau 

te verlagen met 17,5 miljoen EUR en om 

in verband daarmee de kredieten voor de 

volgende begrotingsonderdelen te 

verlagen: 1004 – normale reiskosten; 105 

– taal- en computercursussen voor de 

leden; 1404 – stages, subsidies en 

uitwisseling van ambtenaren; 1612 – 

aanvullende opleiding; 1631 – mobiliteit; 

2000 – huur; 2007 – oprichting en 

inrichting van gebouwen; 2022 – 

onderhoud en schoonmaak van en 

toezicht op de gebouwen; 2024 – 

energieverbruik; 2100 – informatica en 

telecommunicatie; 2101 – informatica en 

telecommunicatie — terugkerende 

operationele activiteiten in verband met de 

infrastructuur; 2105 – informatica en 

telecommunicatie — 

projectinvesteringen; 212 – meubilair; 

214 – technisch materieel en technische 

4. betreurt de overeenstemming die in 

het overleg tussen het Bureau en de 

Begrotingscommissie van 26 maart 2018 

en 10 april 2018 is bereikt om de 

verhoging van de begroting vast te stellen 

op 2,48 %, overeenkomend met het 

totaalbedrag van zijn ramingen voor 2019 

van 1 999 144 000 EUR; onderstreept dat 

de verlaging met 17,5 miljoen EUR niet 

als een reële verlaging kan worden 

beschouwd, aangezien er geen 

besparingen zijn gerealiseerd ten opzichte 

van voorgaande jaren, maar eerder 

slechts een verlaging is ten opzichte van 

het oorspronkelijke voorstel van het 

Bureau, dat in feite een verhoging met 3,9 

% van de begroting van het Parlement 

voor 2018 aanbeveelt; benadrukt dat er 

ten opzichte van de bij het overleg bereikte 

overeenstemming zeer veel en 

aanzienlijke besparingen nodig zijn en 

betreurt het dat de begroting van het 

Parlement jaarlijks stijgt; vraagt dan ook 

om een verlaging van de uitgaven van het 

Parlement ten opzichte van eerder jaren, 

om een sterk signaal aan de burgers af te 

geven, die nog steeds moeilijke 

economische, sociale en historische tijden 

doormaken; 
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installaties; 230 – papier, 

kantoorbenodigdheden en diverse 

producten; 238 – overige huishoudelijke 

uitgaven; 300 – dienstreizen van het 

personeel en reizen tussen de drie 

vergaderplaatsen; 302 – onthaal- en 

representatie; 3040 – interne 

vergaderingen; 3042 – vergaderingen, 

congressen, conferenties en delegaties; 

3049 – werkingskosten van het 

reisbureau; 3243 – bezoekerscentra van 

het Europees Parlement; 3248 – 

audiovisuele voorlichting; 325 – 

voorlichtingsbureaus; 101 – reserve voor 

onvoorziene uitgaven; voorziet post 1400 

– andere personeelsleden – secretariaat-

generaal en fracties van kredieten ter 

hoogte van 50 000 EUR, artikel 320 – 

verwerving van expertise van 50 000 EUR 

en post 3211 – Europees wetenschaps- en 

mediaknooppunt van 800 000 EUR; is 

ingenomen met het feit dat die wijzigingen 

door het Bureau p 16 april 2018 zijn 

goedgekeurd; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met de 

voorlichtingscampagne en beschouwt deze 

als een nuttige inspanning om de burgers 

uit te leggen wat het doel van de Unie en 

het Parlement is; benadrukt dat deze 

campagne o.a. dient te zijn gericht op het 

uitleggen van de rol van de Unie, de 

bevoegdheden van het Parlement, zijn 

taken, zoals de verkiezing van de 

voorzitter van de Commissie, en zijn 

invloed op het leven van de burgers; 

13. is van oordeel dat de 

voorlichtingscampagne zou kunnen 

uitleggen wat het doel van de Unie en het 

Parlement is, alsook wat hun functies 

zijn, met inbegrip van de verkiezing van 

de voorzitter van de Commissie, en hun 

invloed op het leven van de burgers, ook 

met een lager budget dan oorspronkelijk 

voorzien; keurt het dan ook af dan het 

totale budget voor de campagne voor de 

begrotingsjaren 2018-2019 33,3 miljoen 

EUR bedraagt; dringt in dit verband aan 

op een verlaging van het budget voor de 

campagne, bijvoorbeeld middels een beter 

en breder gebruik van sociale media, 

teneinde zoveel mogelijk besparingen te 

realiseren; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Amendement  4 

Marco Valli  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. spreekt zijn afkeuring uit over de 

meerjarige bouwprojecten gericht op het 

vergroten van de kantoren van de leden in 

zowel Straatsburg als Brussel, gezien het 

feit dat de kosten van de geografische 

spreiding van het Parlement tussen de 156 

miljoen EUR en 204 miljoen EUR 

bedragen, d.w.z. een bedrag gelijk aan 10 

% van de begroting van het Parlement; 

benadrukt dat de invloed op het milieu 

van de geografische spreiding wordt 

geraamd op tussen de 11 000 en 

19 000 ton aan CO2-uitstoot per jaar; 

beklemtoont het negatieve beeld dat deze 

geografische spreiding bij het publiek 

oproept en dringt aan op een stappenplan 

voor één werklocatie; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. neemt kennis van de bijgewerkte 

taakomschrijving voor de 

voorlichtingsbureaus, die voortaan 

liaisonbureaus worden genoemd, zoals 

vastgesteld in een besluit van het Bureau 

van november 2017; merkt op dat de 

belangrijkste taak van de liaisonbureaus er 

een is van op een politiek neutrale wijze 

lokaal informeren en communiceren 

namens het Parlement, teneinde informatie 

te verstrekken over de Unie en haar beleid 

door middel van de activiteiten van externe 

belanghebbenden op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau; met inbegrip van de 

leden van het Europees Comité van de 

Regio's; 

24. neemt kennis van de bijgewerkte 

taakomschrijving voor de 

voorlichtingsbureaus, die voortaan 

liaisonbureaus worden genoemd, zoals 

vastgesteld in een besluit van het Bureau 

van november 2017; merkt op dat de 

belangrijkste taak van de liaisonbureaus er 

een is van op een politiek neutrale wijze 

lokaal informeren en communiceren 

namens het Parlement, teneinde informatie 

te verstrekken over de Unie en haar beleid 

door middel van de activiteiten van externe 

belanghebbenden op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau; met inbegrip van de 

leden van het Europees Comité van de 

Regio's; bekritiseert de hoge kosten van 

het nieuwe liaisonbureau in Parijs, en is 

van oordeel dat op de kosten voor de 

liaisonbureaus flink kan en moet worden 

bespaard, bijvoorbeeld door 

kantoorruimte te huren in de gebouwen 

van de nationale parlementen, alsook 

door een daadwerkelijke 

kostenrationalisering door te voeren; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt om een verlaging van ten 

minste 15 % van de maandsalarissen, 

dagvergoedingen en economische 

voordelen van de leden, inclusief de 

algemene kostenvergoeding, om een sterk 

signaal te doen uitgaan naar de burgers 

van de Unie, die nog steeds 

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 vergoedingen 

van de leden; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 38 bis. 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 
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17.4.2018 A8-0146/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 45 bis. betreurt het dat in de raming van 

het Parlement voor 2019 extra middelen 

voor Europese politieke partijen zijn 

gereserveerd ter hoogte van 17,553 

miljoen EUR; dringt aan op de volledige 

schrapping hiervan en beklemtoont dat 

Europese politieke partijen en stichtingen 

zich volledig zelf zouden moeten 

bedruipen en niet langer afhankelijk 

zouden 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; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees 

Parlement 

2018/2001(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 bis. is van mening dat de 

chauffeursdienst van het Parlement 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; 

beklemtoont dat de leden in België 

kosteloos met de trein kunnen reizen; 

Or. en 

 

 


