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Ändringsförslag  30 

Esteban González Pons 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet kritiserar den 

totala kostnaden för LUX-priset 2014, 

som var den högsta någonsin, nämligen 

585 311 EUR (2013: 448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR). Parlamentet beklagar 

djupt att resultatet av undersökningen om 

medvetenheten när det gäller LUX-priset 

som begärdes i betänkandet om 

ansvarsfrihet för 2013 fortfarande inte är 

tillgängligt. Parlamentet begär att resultatet 

av denna undersökning ska vara 

tillgängligt för allmänheten senast i mitten 

av maj 2016 och att en officiell 

presentation av resultatet ska göras för 

budgetkontrollutskottet. 

69. Europaparlamentet noterar att 

utgifterna för själva LUX-priset 2014 

uppgick till 391 506 EUR, vilket är en 

avsevärd minskning jämfört med tidigare 

år (2013: 448 000 EUR; 2012: EUR 

434 421) och omfattade det officiella 

urvalet, tävlingen, inklusive textning till 

unionens 24 officiella språk och kopior 

för visning i de 28 medlemsstaterna, samt 

prisceremonin. 

 Parlamentet påminner om att syftet med 

reklam och främjande av LUX-priset 

tillsammans med Sacharovpriset och 

kvinnors rättigheter är att illustrera 

parlamentets engagemang till förmån för 

allmänt accepterade värden såsom 

mänskliga rättigheter och solidaritet 

liksom dess åtagande för kulturell och 

språklig mångfald. 

 Parlamentet konstaterar att 193 805 EUR 

användes till reklam för LUX-priset och 

nådde ut till cirka tio miljoner människor, 

framför allt via sociala medier, däribland 

23 000 följare på Facebook. 

 Parlamentet uppskattar sina 

informationskontors konstanta 
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engagemang för LUX-priset, och 

påminner om att utgifterna för visningar 

och dithörande arrangemang uppgick till 

317 434 EUR år 2014, vilket motsvarar ett 

årligt genomsnitt på cirka 9 000 EUR per 

informationskontor och 9 EUR per 

deltagare på basis av 35 227 deltagare i 

medlemsstaterna. 

 Parlamentet begär att resultatet av 

undersökningen om medvetenheten när 

det gäller LUX-priset som begärdes i 

betänkandet om ansvarsfrihet för 2013, 
ska vara tillgängligt för allmänheten senast 

i mitten av maj, och kräver att en 

gemensam officiell presentation av 

resultatet görs för budgetkontrollutskottet 

och utskottet för kultur och utbildning. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Ändringsförslag  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner om att 

ersättningen för allmänna utgifter som är 

avsedd att täcka utgifter i den medlemsstat 

där ledamoten valts, såsom kontorshyra, 

utrustning, materiel, dokumentation eller 

den logistiska organiseringen av 

evenemang. Parlamentet noterar att ett 

omfattande kontrollsystem för 

ledamöternas ersättning för det 

parlamentariska mandatet skulle innebära 

40 till 75 nya administrativa tjänster, vilket 

inte skulle vara förenligt med 

personalnedskärningsplanen. 

39. Europaparlamentet påminner om att 

ersättningen för allmänna utgifter som är 

avsedd att täcka utgifter i den medlemsstat 

där ledamoten valts, såsom kontorshyra, 

utrustning, materiel, dokumentation eller 

den logistiska organiseringen av 

evenemang. Parlamentet noterar att ett 

omfattande kontrollsystem för 

ledamöternas ersättning för det 

parlamentariska mandatet skulle innebära 

40 till 75 nya administrativa tjänster, vilket 

inte skulle vara förenligt med 

personalnedskärningsplanen. Parlamentet 

beklagar att generalsekreteraren, trots 

olika förfrågningar, inte har utarbetat ett 

förslag till ett mer selektivt kontrollsystem, 

t.ex. genom koncentration på större 

utgifter eller ett system med 

stickprovskontroller, och kräver att ett 

sådant förslag utarbetas utan dröjsmål. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Ändringsförslag  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. Europaparlamentet stöder full 

transparens när det gäller ersättningen 

för allmänna utgifter så att de europeiska 

medborgarna får insyn i 

Europaparlamentsledamöternas allmänna 

utgifter. Presidiet uppmanas att förtydliga 

förteckningen över vilka utgifter som kan 

ersättas genom ersättningen för allmänna 

utgifter, så att alla utgifter som kan 

komma i fråga tas med och förteckningen 

blir fullständig. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Ändringsförslag  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet efterlyser en rapport 

från parlamentets administration om 

intressegruppers och andra externa 

organisationers utnyttjande av parlamentets 

lokaler. Parlamentet uppmanar presidiet att 

undersöka om dessa evenemang är 

förenliga med det parlamentariska arbetet 

samtidigt som det säkerställs att 

parlamentet förblir en institution som är 

öppen för utbyten med det civila samhället 

och offentliga debatter. 

47. Europaparlamentet efterlyser en rapport 

från parlamentets administration om 

intressegruppers och andra externa 

organisationers utnyttjande av parlamentets 

lokaler, inklusive olika permanenta 

gemensamma forum för näringslivet, 

finanssektorn och parlamentet. 

Parlamentet uppmanar presidiet att 

undersöka om dessa evenemang är 

förenliga med det parlamentariska arbetet 

samtidigt som det säkerställs att 

parlamentet förblir en institution som är 

öppen för utbyten med det civila samhället 

och offentliga debatter. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Ändringsförslag  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 49a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49a. Europaparlamentet uppmanar 

enträget parlamentet att anta regler för att 

offentliggöra alla synpunkter som tas 

emot från lobbyister/företrädare för 

intressegrupper om förslag till politik, 

lagar och ändringsförslag som ”avtryck i 

lagstiftningsprocessen”. Parlamentet 

anser att detta lagstiftningsavtryck bör 

bestå av ett formulär som bifogas 

betänkandena och som specificerar alla 

de lobbyister som de ansvariga för ett visst 

ärende har mött under utarbetandet av 

varje betänkande, och som klart anger 

vilka lobbyister som har fått en betydande 

effekt på ärendet samt ytterligare ett 

dokument med alla mottagna skriftliga 

bidrag, online på parlamentets officiella 

webbplats för ärendet, med en 

direktkoppling till transparensregistret, 

och att föredragande ska offentliggöra 

”avtrycket i lagstiftningsprocessen”. 

Or. en 

 

 


