
 

AM\1151285NL.docx  PE621.586v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

17.4.2018 A8-0146/24 

Amendement  24 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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; 

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; 

vraagt het Bureau nogmaals op korte 

termijn de volgende concrete wijzigingen 

betreffende de algemene 

kostenvergoeding door te voeren: de 

algemene kostenvergoeding moet in alle 

gevallen worden afgehandeld op een 

afzonderlijke bankrekening; alle 

ontvangstbewijzen in verband met de 

algemene kostenvergoeding moeten door 

de leden worden bewaard; en het niet-

bestede deel van de algemene 

kostenvergoeding moet aan het eind van 

het mandaat van het lid in kwestie worden 

teruggegeven; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Amendement  25 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. verzoekt het Bureau de volgende 

aanvullende concrete wijziging aan te 

brengen met betrekking tot de algemene 

kostenvergoeding, namelijk dat de interne 

controle van het Parlement een 

steekproefsgewijze controle van 5 % van 

de uitgaven voor de algemene 

kostenvergoeding moet invoeren en dat de 

eindresultaten en de bevindingen deel 

moeten uitmaken van het door het 

Parlement gepubliceerde jaarverslag; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Amendement  26 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 ter. verzoekt het Bureau de volgende 

aanvullende concrete wijziging aan te 

brengen met betrekking tot de algemene 

kostenvergoeding, namelijk dat de leden 

jaarlijks een overzicht publiceren van hun 

uitgaven per categorie, zoals 

communicatiekosten, kantoorhuur en 

kantoorbenodigdheden; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Amendement  27 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. verzoekt het Bureau nogmaals erop 

toe te zien dat de sociale en 

pensioenrechten van de leden en de 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers (GPM's) worden 

geëerbiedigd en dat daarvoor voldoende 

financiële middelen beschikbaar worden 

gesteld; herhaalt in dit verband zijn 

verzoek om een voorstel te presenteren 

voor een werkbare oplossing voor die 

GPM's die, hoewel ze aan het eind van de 

huidige zittingsperiode ononderbroken 

gedurende twee zittingsperiode gewerkt 

zullen hebben, wanneer ze de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken geen 

recht hebben op een pensioen van het 

Europees pensioenstelsel omdat ze als 

gevolg van de vervroegde verkiezingen in 

2014 en de vertragingen bij de validering 

van de arbeidsovereenkomsten van de 

nieuwe GPM's, die toe te schrijven waren 

aan de enorme werkdruk in de perioden na 

de verkiezingen van 2009 en 2014, de in 

het personeelsstatuut vastgelegde tien 

daarvoor benodigde jaren niet helemaal 

volgemaakt zullen hebben; herinnert 

eraan dat in artikel 27, lid 2, van het 

statuut van de leden van het Europees 

Parlement wordt bepaald dat "verworven 

rechten en aanspraken [...] in volle 

33. verzoekt het Bureau nogmaals erop 

toe te zien dat de sociale en 

pensioenrechten van de leden en de 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers (GPM's) worden 

geëerbiedigd en dat daarvoor voldoende 

financiële middelen beschikbaar worden 

gesteld; herhaalt in dit verband zijn 

verzoek om een voorstel te presenteren 

voor een werkbare oplossing voor die 

GPM's die, hoewel ze aan het eind van de 

huidige zittingsperiode ononderbroken 

gedurende twee zittingsperiode gewerkt 

zullen hebben, wanneer ze de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken geen 

recht hebben op een pensioen van het 

Europees pensioenstelsel omdat ze als 

gevolg van de vervroegde verkiezingen in 

2014 en de vertragingen bij de validering 

van de arbeidsovereenkomsten van de 

nieuwe GPM's, die toe te schrijven waren 

aan de enorme werkdruk in de perioden na 

de verkiezingen van 2009 en 2014, de in 

het personeelsstatuut vastgelegde tien 

daarvoor benodigde jaren niet helemaal 

volgemaakt zullen hebben; merkt op dat 

het vrijwillig pensioenfonds in 1990 door 

het Bureau werd opgericht in het kader 

van de Regeling voor het aanvullend 

Pensioenfonds en dat de leden daaraan 
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omvang [blijven] bestaan"; wijst echter op 

de aanhoudende problemen met het 

vrijwillig pensioenfonds en vraagt het 

Bureau en de secretaris-generaal alle 

mogelijkheden te onderzoeken om de last 

voor de begroting van het Parlement zoveel 

mogelijk te verlichten; 

tot het eind van de zesde zittingsperiode 

(13 juli 2009) konden deelnemen; betreurt 

het toenemende en steeds groter wordende 

actuariële tekort van het fonds; dringt er 

bij het Bureau en de secretaris-generaal op 

aan om alle mogelijkheden te onderzoeken 

om de last voor de begroting van het 

Parlement tot een minimum te beperken, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot 

heffingen op uitgekeerde pensioenen, 

verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd voor deelnemers aan het fonds en 

beëindiging van de indexering; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Amendement  28 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-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 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. plaatst vraagtekens bij de 

efficiëntie van het model van 

voorlichtingsbureaus van het Europees 

Parlement (EPIO's) dat in de lidstaten 

wordt toegepast; stelt vast dat de EPIO's, 

de vertegenwoordigingen van de 

Commissie in de verschillende lidstaten en 

de werkzaamheden die de 

communicatieteams van het Parlement en 

de Commissie in Brussel reeds verrichten 

elkaar overlappen; plaatst vraagtekens bij 

de meerwaarde van de middelen van de 

Unie die aan activiteiten van EPIO's 

worden besteed; verzoekt om een studie 

van het Parlement om de toegevoegde 

waarde van het algemene model te 

analyseren en te beoordelen; 

Or. en 

 

 


