
 

AM\1151287NL.docx  PE621.586v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

17.4.2018 A8-0146/12 

Amendement  12 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is ingenomen met de reactie op het 

verzoek dat de Begrotingscommissie in 

diverse begrotingsresoluties heeft gedaan 

om aanvullende informatie over de 

planning voor de middellange en lange 

termijn, investeringen, wettelijke 

verplichtingen, beleidsuitgaven en een 

methodologie die berust op de huidige 

behoefte en niet op coëfficiënten; 

8. is ingenomen met de reactie op het 

verzoek dat de Begrotingscommissie in 

diverse begrotingsresoluties heeft gedaan 

om aanvullende informatie over de 

planning voor de middellange en lange 

termijn, investeringen, wettelijke 

verplichtingen, beleidsuitgaven en een 

methodologie die berust op de huidige 

behoefte en niet op coëfficiënten; merkt op 

dat forfaitaire bedragen een nuttig en 

erkend instrument zijn voor meer 

flexibiliteit en transparantie; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Amendement  13 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. herinnert aan bovengenoemde 

resoluties van 5 april 2017 over de raming 

van de inkomsten en uitgaven van het 

Europees Parlement voor het 

begrotingsjaar 20181 en van 25 oktober 

2017 over het standpunt van de Raad 

inzake het ontwerp van algemene begroting 

van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 20182 en alle referenties 

aan en verzoeken betreffende de algemene 

kostenvergoeding van de leden; herhaalt 

het verzoek om transparantie rond de 

algemene kostenvergoeding van de leden; 

is in dit verband 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 de 

verantwoording van de uitgaven die met 

deze vergoeding kunnen worden gedaan, 

zonder dat hierdoor voor het Parlement 

extra kosten ontstaan; 

30. herinnert aan bovengenoemde 

resoluties van 5 april 2017 over de raming 

van de inkomsten en uitgaven van het 

Europees Parlement voor het 

begrotingsjaar 20181 en van 25 oktober 

2017 over het standpunt van de Raad 

inzake het ontwerp van algemene begroting 

van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 20182; herhaalt het verzoek 

om transparantie rond de algemene 

kostenvergoeding van de leden; verzoekt 

het Bureau van het Parlement betere 

richtsnoeren op te stellen inzake de 

verantwoording van de uitgaven die met 

deze vergoeding kunnen worden gedaan, 

zonder dat hierdoor voor de administratie 

van het Parlement extra kosten of 

administratieve lasten ontstaan; wijst erop 

dat voor een alomvattend systeem voor 

controle van de vergoeding voor het 

parlementaire mandaat van de leden 40 à 

75 nieuwe administratieve posten nodig 

zouden zijn1, hetgeen ingaat tegen de 

regeling tot verlaging van het aantal 

personeelsleden; 

__________ __________ 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0150. 
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1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0114. 1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0114. 

2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0408. 2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0408. 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Amendement  14 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. herinnert aan het beginsel van 

onafhankelijkheid van het mandaat; 

herhaalt, in het licht van het aanstaande 

besluit van het Bureau, zijn oproep voor 

meer transparantie met betrekking tot de 

algemene kostenvergoeding, 

voortbouwend op de goede praktijken van 

de nationale delegaties in het Parlement 

en de lidstaten; benadrukt dat een 

gemengd systeem moet worden ingevoerd, 

waarbij een deel van de algemene 

kostenvergoeding wordt gehandhaafd als 

forfaitair bedrag, en de rest wordt betaald 

tegen overlegging van facturen of op basis 

van een controle; herhaalt dat een 

verbetering van de efficiëntie en de 

transparantie van de algemene 

kostenvergoeding niet bedoeld is om de 

persoonlijke levenssfeer aan te tasten; 

31. herinnert aan het beginsel van 

onafhankelijkheid van het mandaat; 

onderstreept dat het de 

verantwoordelijkheid van gekozen leden is 

de vergoeding voor parlementaire 

werkzaamheden te gebruiken en dat de 

leden desgewenst op hun persoonlijke 

webpagina een overzicht van hun 

uitgaven uit de algemene 

kostenvergoeding kunnen publiceren; 

benadrukt dat forfaitaire bedragen op 

grote schaal worden gebruikt en in de 

lidstaten als nuttig instrument worden 

beschouwd; benadrukt dat het huidige 

gebruik van vaste bedragen geen extra 

personeel of administratieve kosten voor 

het Europees Parlement met zich 

meebrengt en geen verplichte extra kosten 

en administratieve lasten voor de leden en 

hun kantoren met zich meebrengt; 

herhaalt dat een verbetering van de 

efficiëntie en de transparantie van de 

algemene kostenvergoeding niet bedoeld is 

om de persoonlijke levenssfeer aan te 

tasten; 

Or. en 



 

AM\1151287NL.docx  PE621.586v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

17.4.2018 A8-0146/15 

Amendement  15 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. verzoekt de werkgroep van het 

Bureau van het Parlement inzake de 

algemene kostenvergoeding haar 

werkzaamheden af te ronden en vóór de 

verkiezingen voor de negende 

zittingsperiode aanbevelingen te 

formuleren op basis van het standpunt 

van het Parlement van oktober 2017; 

Schrappen 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Amendement  16 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. acht het bedrag op 

begrotingsartikel 422 "Assistentie aan de 

leden" passend; 

34. merkt op dat, tegen de 

oorspronkelijke bedoeling van de 

rapporteur in om de kredieten voor 

stagiairs te verhogen en de kredieten voor 

vertolking te verlagen, geen kredieten 

voor stagiairs zijn overeengekomen en dat 

de vertolkingskosten op hetzelfde niveau 

zijn gebleven; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/17 

Amendement  17 

Paul Rübig 

namens de PPE-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 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. verzoekt de Conferentie van 

Voorzitters, met het oog op de volgende 

zittingsperiode, opnieuw om herziening 

van de uitvoeringsbepalingen betreffende 

het werk van delegaties en missies buiten 

de Europese Unie; onderstreept dat bij 

een dergelijke herziening de mogelijkheid 

moet worden overwogen GPM's, onder 

bepaalde voorwaarden, toe te staan leden 

tijdens officiële delegaties en missies van 

het Parlement te begeleiden; 

36. verzoekt de secretaris-generaal en 

het Bureau voor een cultuur van 

prestatiegericht begroten te zorgen in de 

hele administratie van het Parlement, en 

daarvoor een benadering te kiezen die 

berust op "lean management" om de 

efficiëntie te vergroten en de 

bureaucratische rompslomp in het interne 

werk van de instelling terug te dringen; 

herinnert in dit verband aan het beginsel 

van onafhankelijkheid van het mandaat; 

merkt op dat missies vaak onredelijk 

omvangrijk zijn; stelt voor de bestaande 

regeling (voor de samenstelling van 

delegaties) te vervangen door een regeling 

waarbij elk delegatielid het recht heeft één 

andere persoon, bijvoorbeeld een politiek 

adviseur, een geaccrediteerd parlementair 

medewerker of een vertaler, aan te wijzen 

die hem of haar tijdens de missie als 

onderdeel van de delegatie begeleidt; 

Or. en 

 

 


