
 

AM\1076638SV.doc  PE570.904v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

21.10.2015 A8-0298/22 

Ändringsförslag  22 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 28b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28b. Europaparlamentet upprepar att 

varken anslagen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken eller några andra 

anslag i budgeten bör användas för att 

finansiera tjurfäktning med dödlig 

utgång. Parlamentet påminner om att 

sådan finansiering är en tydlig 

överträdelse av Europeiska konventionen 

om skydd av animalieproduktionens djur 

(rådets direktiv 98/58/EG). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Ändringsförslag  23 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Slutligen beslutar Europaparlamentet 

att öka anslagen till de byråer som har 

migrationsrelaterade uppgifter med totalt 

26 miljoner euro, varvid Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor (Easo) får den 

största ökningen på 12 miljoner euro över 

budgetförslaget. Parlamentet påminner om 

att denna byrå spelar en central, 

samordnande roll i genomförandet av de 

provisoriska åtgärderna på området för 

internationellt skydd och i allt större 

utsträckning förväntas bistå de berörda 

medlemsstaterna. 

34. Slutligen beslutar Europaparlamentet 

att öka anslagen till de byråer som har 

migrationsrelaterade uppgifter med totalt 

26 miljoner euro, varvid Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor (Easo) får den 

största ökningen på 12 miljoner euro över 

budgetförslaget. Parlamentet påminner om 

att denna byrå spelar en central, 

samordnande roll i genomförandet av de 

provisoriska åtgärderna på området för 

internationellt skydd och i allt större 

utsträckning förväntas bistå de berörda 

medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser 

åtgärder för att förstärka Frontex enhet 

för grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Ändringsförslag  24 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 71a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71a. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck parlamentets 

generalsekreterare att inför 

förhandlingarna om 2017 års budget 

lägga fram en omfattande plan för hur 

ytterligare besparingar kan göras, eller 

hur inkomster kan genereras, inom bland 

annat, men inte enbart, sådana områden 

som parkeringsgaragen, fordonsparken 

och energikonsumtionen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Ändringsförslag  25 

Monika Vana 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 71b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71b. Europaparlamentet anser att 

ökningen med 10 026 500 euro av 

utgifterna för ledamöternas assistentstöd 

inte är lämplig. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Ändringsförslag  26 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning om större transparens när det 

gäller ersättningen för ledamöternas 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

sitt presidium att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten 

när det gäller utgifter som ersätts inom 

ramen för denna ersättning, utan att detta 

medför några merkostnader för 

parlamentet. 

97. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning om större transparens när det 

gäller ersättningen för ledamöternas 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

sitt presidium att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten 

när det gäller utgifter som ersätts inom 

ramen för denna ersättning, utan att detta 

medför några merkostnader för 

parlamentet. Parlamentet anser att detta, 

som ett första steg, kan inbegripa en 

skyldighet att offentliggöra 

utgiftsverifikationer, och att begränsade, 

roterande kontroller skulle kunna införas 

i ett andra steg. Parlamentet anser också 

att med tanke på de förväntade 

besparingarna med avseende på den 

verkliga användningen av kontot 

”ersättningar för allmänna utgifter” 

skulle ett sådant system som kombinerar 

medborgarnas granskning och en 

kostnadseffektiv kontroll från 

parlamentets sida och utformas på ett 

budgetneutralt sätt skapa den transparens 

som behövs. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Ändringsförslag  27 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 98a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 98a. Europaparlamentet anser att i syfte 

att komma överens om förnuftiga 

besparingar bör ledamotsstadgan 

revideras på medellång sikt. 

Or. en 

 

 


