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17.4.2018 A8-0146/18 

Amendement  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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 

installaties; 230 – papier, 

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, een nog nooit 

vertoond extravagant hoog bedrag; 
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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 A8-0146/19 

Amendement  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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. betreurt de voorlichtingscampagne 

en beschouwt deze als een propaganda-

instrument uitsluitend ter meerdere eer en 

glorie van het beleid en de instellingen 

van de EU; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Amendement  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert eraan dat, zoals 

goedgekeurd in de begrotingsprocedure 

voor 2018, de totale begroting voor de 

campagne 33,3 miljoen EUR voor beide 

jaren bedraagt, waarvan 25 miljoen EUR 

voor 2018 (wegens de tijd die nodig is 

voor aanbestedingsprocedures en voor het 

sluiten van contracten) en 

8,33 miljoen EUR in 2019; merkt op dat de 

campagnestrategie, uitgaande van een 

analyse van de ervaringen uit de laatste 

verkiezingen, in november 2017 door het 

Bureau is goedgekeurd; 

14. betreurt dat de totale begroting 

voor de campagne 33,3 miljoen EUR voor 

beide jaren bedraagt, waarvan 

25 miljoen EUR voor 2018 en 

8,33 miljoen EUR in 2019; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Amendement  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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. plaatst vraagtekens bij de 

meerwaarde van de voorlichtingsbureaus, 

die voortaan liaisonbureaus worden 

genoemd; betreurt de buitensporige 

uitgaven voor de nieuwe bureaus in 

Berlijn en Parijs; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Amendement  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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. is van oordeel dat de leden een 

voorbeeld moeten zijn voor de burgers die 

in meerdere lidstaten met de gevolgen van 

de economische crisis worden 

geconfronteerd, en dringt derhalve aan op 

een verlaging van hun salaris en 

vergoedingen met minimaal 15 %; is van 

mening dat de dagvergoeding moet 

worden betaald op basis van zorgvuldige 

verslaglegging, gestaafd door 

bewijsstukken; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Amendement  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

namens de ENF-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. is van mening dat met het oog op 

het verminderen van de uitgaven de 

chauffeursdiensten alleen mogen worden 

gebruikt voor verplaatsingen tussen de 

luchthaven of het treinstation van 

aankomst naar de werkplek, met inzet van 

minibusjes en bussen op geplande 

tijdstippen; is van oordeel dat elke andere 

verplaatsing door de leden zelf moet 

worden geregeld; 

Or. en 

 

 


