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Punkt 69 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. kritiserer de samlede omkostninger til 

Lux-prisen, som nåede et rekordhøjt 

niveau på 585 311 EUR i 2014 (2013: 448 

000 EUR, 2012: 434 421 EUR); beklager 

dybt, at resultaterne af en undersøgelse af 

kendskabet til og virkningen af LUX-

prisen, der blev anmodet om i 

betænkningen om decharge for 2013, 

endnu ikke foreligger; kræver, at 

resultaterne af denne undersøgelse er 

tilgængelige for offentligheden fra midten 

af maj 2016, og at Parlamentets 

Budgetkontroludvalg gives en officiel 

præsentation af resultaterne; 

69. bemærker, at udgifterne til selve LUX-

filmprisen i 2014 udgjorde 391 506 EUR, 

hvilket er en betydelig reduktion i forhold 

til de foregående år (2013: 448 000 EUR, 

2012: 434 421 EUR) til dækning af den 

officielle udvælgelse, konkurrencen, 

herunder undertekster på EU's 24 

officielle sprog og kopier til visninger i de 

28 medlemsstater samt prisoverrækkelsen; 

 minder om, at formålet med 

reklameringen og fremme af LUX-

filmprisen sammen med Sakharovprisen 

og kvinders rettigheder er at illustrere 

Parlamentets engagement til fordel for 

gensidigt accepterede værdier såsom 

menneskerettigheder og solidaritet samt 

dets forpligtelse til den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed; 

 anerkender, at 193 805 EUR til 

reklameringen af LUX-filmprisen 

bevirkede, at man hovedsagelig via de 

sociale medier nåede ud til ca. 10 mio. 

mennesker, herunder 23 000 venner på 

Facebook; 

 anerkender det konstante engagement fra 

Europa-Parlamentets 
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informationskontorer til fordel for LUX-

filmprisen og minder om udgifterne til 

visninger og arrangementer i tilknytning 

hertil, som beløb sig til 317 434 EUR i 

2014, hvilket svarer til et årligt 

gennemsnit på ca. 9 000 EUR for hvert af 

Europa-Parlamentets 

informationskontorer og 9 EUR pr. 

deltager (på grundlag af 35 227 deltagere 

i medlemsstaterne); 

 kræver, at resultaterne af undersøgelsen 

om kendskabet til Lux-filmprisen, som der 

blev anmodet i betænkningen om decharge 

for 2013, gøres tilgængelige for 

offentligheden senest fra midten af maj, og 

anmoder om, at Budgetkontroludvalget og 

Kultur- og Uddannelsesudvalget gives en 

samlet officiel præsentation af resultaterne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0135/2016 
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Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder om, at godtgørelsen for 

generelle udgifter skal dække udgifter i den 

medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, 

såsom medlemmernes kontorleje, udstyr, 

kontorartikler, dokumentation eller 

logistisk tilrettelæggelse af arrangementer; 

noterer sig, at et omfattende system til 

kontrol af medlemmets godtgørelse i 

forbindelse med det parlamentariske 

mandat ville kræve 40 til 75 nye 

administrative stillinger, hvilket vil være i 

modstrid med 

personalenedskæringsplanen; 

39. minder om, at godtgørelsen for 

generelle udgifter skal dække udgifter i den 

medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, 

såsom medlemmernes kontorleje, udstyr, 

kontorartikler, dokumentation eller 

logistisk tilrettelæggelse af arrangementer; 

noterer sig, at et omfattende system til 

kontrol af medlemmets godtgørelse i 

forbindelse med det parlamentariske 

mandat ville kræve 40 til 75 nye 

administrative stillinger, hvilket vil være i 

modstrid med 

personalenedskæringsplanen; beklager, at 

generalsekretæren på trods af diverse 

opfordringer ikke udarbejdede et forslag 

til et mere selektivt kontrolsystem, f.eks. 

ved at fokusere på større udgifter, eller en 

ordning med stikprøvekontrol, og 

anmoder om, at der straks udarbejdes et 

sådant forslag; 

Or. en 
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Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39a. støtter fuld gennemsigtighed med 

hensyn til godtgørelsen for generelle 

udgifter med henblik på at give de 

europæiske borgere mulighed for at få et 

indblik i de generelle udgifter, som 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

har; opfordrer indtrængende Præsidiet til 

at præcisere oversigten over de udgifter, 

der kan dækkes via godtgørelsen for 

generelle udgifter, for at alle mulige 

udgifter er omtalt, og at oversigten bliver 

udtømmende; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. anmoder om en rapport fra 

Parlamentets administration om 

interessegruppers og andre eksterne 

organisationers anvendelse af Parlamentets 

lokaler; opfordrer Præsidiet til at undersøge 

foreneligheden af disse arrangementer med 

parlamentarisk arbejde, samtidig med at 

det sikrer, at Parlamentet stadig er en 

institution, der er åben for udveksling med 

civilsamfundet og den offentlige debat; 

47. anmoder om en rapport fra 

Parlamentets administration om 

interessegruppers og andre eksterne 

organisationers anvendelse af Parlamentets 

lokaler, herunder forskellige permanente 

fora mellem erhvervslivet, den finansielle 

sektor og Parlamentet; opfordrer Præsidiet 

til at undersøge foreneligheden af disse 

arrangementer med parlamentarisk arbejde, 

samtidig med at det sikrer, at Parlamentet 

stadig er en institution, der er åben for 

udveksling med civilsamfundet og den 

offentlige debat; 

Or. en 
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 49a. opfordrer indtrængende Parlamentet 

til som et "lovgivningsmæssigt fodaftryk" 

at vedtage regler med henblik på at 

offentliggøre alle oplysninger fra 

lobbyister eller interesserepræsentanter 

vedrørende forslag til politikker, 

lovgivning og ændringer; foreslår, at dette 

lovgivningsmæssige fodaftryk skal bestå 

af en formular, der vedlægges 

betænkninger, hvor alle de lobbyister, som 

den ansvarlige for et bestemt dossier har 

mødt under udarbejdelsen af de enkelte 

betænkninger står anført, og som klart 

indikerer, hvilken væsentlig indflydelse de 

forskellige lobbyister har haft på det 

pågældende dossier, samt af et yderligere 

dokument, som skal indeholde en liste 

over alle modtagne skriftlige 

bemærkninger, offentliggøres online på 

Parlamentet officielle websted – i direkte 

tilknytning til åbenhedsregistret – og 

anvendes af ordførerne til at offentliggøre 

et lovgivningsmæssigt fodaftryk; 

Or. en 

 

 


