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Ontwerpresolutie Amendement

107. neemt nota van de activiteiten van 
het Bureau met betrekking tot de 
vergoeding voor algemene uitgaven, met 
name de oprichting van een ad-
hocwerkgroep voor het bepalen en 
publiceren van de regels met betrekking 
tot het gebruik van deze vergoeding; 
betreurt echter dat de enige beslissing die 
door het Bureau is genomen, verband 
houdt met een niet-volledige lijst 
subsidiabele uitgaven; stelt verder vast dat 
de werkgroep van het Bureau 
overeenstemming kon bereiken over de 
noodzaak dat elk lid van het Parlement 
een aparte bankrekening heeft voor de in 
het kader van de vergoeding voor 
algemene uitgaven ontvangen middelen; 
neemt nota van het besluit van het Bureau 
ten aanzien van de vergoeding voor 
algemene uitgaven om de 
overeengekomen wijzigingen pas na de 
verkiezingen van 2019 toe te passen; 
verzoekt de leden volledige 
verantwoording af te leggen over deze 
uitgaven; merkt op dat in vorige 
kwijtingsresoluties erop werd 
aangedrongen:

107. herinnert eraan dat het Parlement 
in het verleden heeft ingestemd met het 
standpunt dat de leden de facturen voor 
hun uitgaven moeten behouden, jaarlijks 
een overzicht van hun uitgaven moeten 
publiceren en het niet-bestede bedrag bij 
het verstrijken van hun mandaat of het 
einde van hun ambtstermijn moeten 
terugbetalen; herinnert aan het besluit 
van het Bureau om een ad-hocwerkgroep 
op te richten voor de vaststelling en 
publicatie van de regels voor het gebruik 
van de algemene uitgavenvergoeding 
(GEA) naar aanleiding van eerdere 
aanbevelingen in het kader van de 
kwijting; betreurt het besluit van het 
Bureau om geen rekening te houden met 
het voorstel van de werkgroep om 
controles van de afzonderlijke GEA-
boekhouding door een externe accountant 
in te voeren, waardoor een zinvolle 
hervorming van de GEA wordt 
verhinderd; verzoekt het Bureau de 
besprekingen over de GEA onmiddellijk te 
hervatten en zo spoedig mogelijk tot een 
akkoord te komen; is van mening dat een 
dergelijke overeenkomst 
gemeenschappelijke regels moet bevatten 
voor meer transparantie en financiële 
verantwoording, zoals:



AM\1180426NL.docx PE635.503v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

-  dat de regels met betrekking tot de 
toepassing van de vergoeding voor 
algemene uitgaven worden bepaald, 
uitgebreid en gepubliceerd (waarvoor 
onder meer een volledige lijst van 
subsidiabele uitgaven nodig is),

- de verplichting voor de leden om 
alle bonnetjes met betrekking tot de GEA 
te bewaren;

-  dat alle nota's met betrekking tot 
de vergoeding voor algemene uitgaven 
door de leden worden bewaard,

- de toelating van een 
onafhankelijke accountant die belast is 
met de jaarlijkse controle van de 
rekeningen en de publicatie van een 
accountantsverklaring;

-  dat het niet-uitgegeven deel van de 
vergoeding voor algemene uitgaven aan 
het eind van het mandaat door het lid 
wordt terugbetaald;

- de verplichting voor de leden om 
het niet-bestede deel van de GEA aan het 
einde van hun mandaat terug te betalen;

Or. en


