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21.10.2015 A8-0298/22 

Ændringsforslag  22 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28b. gentager, at hverken bevillingerne til 

den fælles landbrugspolitik eller andre 

bevillinger fra budgettet bør anvendes til 

at finansiere tyrefægtning med dødelig 

udgang; minder om, at en sådan 

finansiering er en klar overtrædelse af 

den europæiske konvention om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål (Rådets direktiv 

98/58/EF); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Ændringsforslag  23 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. beslutter endelig at styrke agenturer, 

der udfører migrationsrelaterede opgaver, 

med et beløb på i alt 26 mio. EUR, hvoraf 

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 

modtager den største stigning på 12 mio. 

EUR over budgetforslaget; minder om, at 

agenturet spiller en central, koordinerende 

rolle i gennemførelsen af de foreløbige 

foranstaltninger på området international 

beskyttelse og i stigende omfang anmodes 

om at bistå de berørte medlemsstater; 

34. beslutter endelig at styrke agenturer, 

der udfører migrationsrelaterede opgaver, 

med et beløb på i alt 26 mio. EUR, hvoraf 

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 

modtager den største stigning på 12 mio. 

EUR over budgetforslaget; minder om, at 

agenturet spiller en central, koordinerende 

rolle i gennemførelsen af de foreløbige 

foranstaltninger på området international 

beskyttelse og i stigende omfang anmodes 

om at bistå de berørte medlemsstater; 

opfordrer til, at der træffes 

foranstaltninger til at styrke Frontex' 

kontor for grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 71a. opfordrer indtrængende Europa-

Parlamentets generalsekretær til i tiden 

op til forhandlingerne om budgettet for 

2017 at fremlægge en omfattende plan 

for, hvordan der kan gennemføres 

yderligere besparelser, eller hvordan der 

kan skabes indtægter på områder der 

omfatter, men ikke er begrænset til, 

parkeringspladser, bilpark og 

energiforbrug; 

Or. en 
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Monika Vana 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 71b. mener, at forhøjelsen med 

10 026 500 EUR til udgifter i forbindelse 

med parlamentarisk assistance er 

upassende; 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. gentager sin anmodning om større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelse af medlemmernes generelle 

udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium 

til at arbejde for en fastlæggelse af mere 

præcise regler vedrørende dokumentation 

for de udgifter, der er berettiget til en sådan 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger for Parlamentet; 

97. gentager sin anmodning om større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelse af medlemmernes generelle 

udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium 

til at arbejde for en fastlæggelse af mere 

præcise regler vedrørende dokumentation 

for de udgifter, der er berettiget til en sådan 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger for Parlamentet; er af den 

opfattelse at dette som et første skridt kan 

omfatte en forpligtelse til at offentliggøre 

opgørelserne over udgifter, og at der kan 

indføres begrænsede, skiftende kontroller 

i en anden fase; er i betragtning af de 

forventede besparelser for så vidt angår 

den reelle anvendelse af godtgørelsen af 

generelle udgifter endvidere af den 

opfattelse, at et system som kombinerer 

"borgernes revision fra lænestolen" med 

let tilsyn fra Europa-Parlamentets side 

kan udarbejdes på en effektiv og 

budgetneutral måde og vil tilvejebringe 

den nødvendige gennemsigtighed; 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 98 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 98a. mener, at statutten for Europa-

Parlamentets medlemmer bør revideres på 

mellemlang sigt med henblik på at opnå 

enighed om fornuftige besparelser; 

Or. en 

 

 


