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20.4.2016 A8-0135/35 

Ændringsforslag  35 

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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 60a. opfordrer Præsidiet til at gøre det 

teknisk muligt for de medlemmer, som 

måtte ønske det, at offentliggøre deres 

kalendere på deres officielle websted og 

navnlig deres møder med lobbyister; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Ændringsforslag  36 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

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 betydeligt lavere end i de 

foregående år (2013: 448 000 EUR, 2012: 

434 421 EUR), og som omfattede den 

officielle udvælgelse, konkurrencen, 

herunder undertekster på Unionens 24 

officielle sprog og kopier til visninger i de 

28 medlemsstater og prisoverrækkelsen; 

 minder om, at reklameringen og fremme 

af LUX-filmprisen sammen med 

Sakharovprisen og kvinders rettigheder 

har til formål at illustrere Parlamentets 

engagement til fordel for gensidigt 

accepterede værdier som 

menneskerettigheder og solidaritet samt 

dets forpligtelse til den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed; 

 beklager dybt, at resultatet 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 
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af maj 2016, og at Parlamentets 

Budgetkontroludvalg gives en officiel 

præsentation af resultaterne; 

Or. en 



 

AM\1092841DA.doc  PE579.921v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.4.2016 A8-0135/37 

Ændringsforslag  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. bemærker, at de europæiske politiske 

partier for første gang nogensinde i 

forbindelse med valg til Europa-

Parlamentet blev enige om, at det 

vindende parti bør udpege en kandidat til 

posten som formand for Europa-

Kommissionen; glæder sig over, at den 

nye "spidskandidat"-procedure har til 

formål at afhjælpe det demokratiske 

underskud i forbindelse med valget af 

formanden for Europa-Kommissionen, og 

at det har haft den positive effekt, at 

synligheden af Europa-Parlamentets rolle 

som den vigtigste demokratiske institution 

i Unionen er blevet styrket; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Ændringsforslag  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at det var vanskeligt fuldt 

ud at holde formandens politiske 

aktiviteter adskilt fra hans forberedelse 

som "spidskandidat" for De Europæiske 

Socialdemokraters Parti ved valget til 

Europa-Parlamentet i 2014; mener, at der 

ikke har fundet en klar sondring sted 

mellem de to roller; opfordrer til en klar 

adskillelse mellem funktionerne i kraft af 

varetagelse af et offentligt hverv på den 

ene side og i forbindelse med et 

kandidatur ved valg til Europa-

Parlamentet på den anden side; beklager, 

at Parlamentets personale i det mindste 

indirekte blev anvendt til at bistå med 

forberedelsen af kampagnen, og opfordrer 

til, at denne praksis ikke gentages 

fremover; beklager i denne forbindelse, at 

formanden lavede parlamentsformandens 

Twitter-konto om til sin egen personlige 

konto og anvendte den i kampagnen; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Ændringsforslag  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. glæder sig over den forelagte liste over 

tjenesterejser, som blev foretaget af 

formanden i de første seks måneder af 

valgåret som svar på spørgeskemaet 

vedrørende decharge for regnskabsåret 

2014; vil gerne anmode om yderligere 

oplysninger om transportformer, der 

anvendes af formanden fra Bruxelles til 

disse møder, og om privatfly også blev 

chartret; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Ændringsforslag  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. glæder sig over den forelagte liste over 

tjenesterejser, som blev foretaget af 

formanden i de første seks måneder af 

valgåret som svar på spørgeskemaet 

vedrørende decharge for regnskabsåret 

2014; vil gerne anmode om yderligere 

oplysninger om transportformer, der 

anvendes af formanden fra Bruxelles til 

disse møder, og om privatfly også blev 

chartret; 

35. glæder sig over den forelagte liste over 

tjenesterejser, som blev foretaget af 

formanden i de første seks måneder af 

valgåret som svar på spørgeskemaet 

vedrørende decharge for regnskabsåret 

2014; glæder sig over de supplerende 

oplysninger om de transportformer, som 

formanden gør brug af på sine rejser fra 

Bruxelles til disse møder, og over de 

yderligere oplysninger vedrørende den 

chartrede flyvning til Lyon, der havde til 

formål at gøre det muligt for Europa-

Parlamentets formand at deltage i 

mindehøjtideligheden for 70-årsdagen for 

de første deportationer af jødiske børn fra 

Izieu til Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Ændringsforslag  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker, at de officielle 

internationale tjenesterejser, som 

formanden foretog i perioden fra den 22. 

januar til den 18. april, for det meste var 

sammen med regeringers og officielle 

repræsentationer, der var tilknyttet 

socialdemokratiske partier og 

organisationer; kræver yderligere 

oplysninger herom; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Ændringsforslag  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker, at de officielle 

internationale tjenesterejser, som 

formanden foretog i perioden fra den 22. 

januar til den 18. april, for det meste var 

sammen med regeringers og officielle 

repræsentationer, der var tilknyttet 

socialdemokratiske partier og 

organisationer; kræver yderligere 

oplysninger herom; 

36. bemærker de officielle internationale 

tjenesterejser, som formanden foretog i 

perioden fra den 22. januar til den 18. april; 

opfordrer til, at der i denne forbindelse 

fremlægges yderligere oplysninger om 

lignende aktiviteter, som udførtes af andre 

medlemmer af Europa-Parlamentet, der 

fungerede som spidskandidater; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Ændringsforslag  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. minder om sin beslutning om 

decharge for regnskabsåret 20121, hvor 

der blev anmodet om detaljerede 

oplysninger "om, hvordan formanden i 

sin egenskab af partipolitisk neutral figur 

har holdt sine officielle arbejdsopgaver 

adskilt fra forberedelserne til at stå i 

spidsen for den socialdemokratiske liste i 

forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet, navnlig med hensyn til hans 

kabinetspersonale, personalet i 

Parlamentets informationskontorer og 

med hensyn til rejseudgifter" (punkt 51); 

udgår 

____________________  

1 Europa-Parlamentets beslutning af 16. 

april 2014 med bemærkningerne, der er 

en integrerende del af afgørelsen om 

decharge for gennemførelsen af Den 

Europæiske Unions almindelige budget 

for regnskabsåret 2012, Sektion I – 

Europa-Parlamentet (EUT L 266 af 

5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Ændringsforslag  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. minder om sin beslutning om 

decharge for regnskabsåret 20121, hvor 

der blev anmodet om detaljerede 

oplysninger "om, hvordan formanden i 

sin egenskab af partipolitisk neutral figur 

har holdt sine officielle arbejdsopgaver 

adskilt fra forberedelserne til at stå i 

spidsen for den socialdemokratiske liste i 

forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet, navnlig med hensyn til hans 

kabinetspersonale, personalet i 

Parlamentets informationskontorer og 

med hensyn til rejseudgifter" (punkt 51);  

38. beklager, at dechargeproceduren for 

2012 blev anvendt til at opnå en politisk 

fordel blot én måned forud for valget til 

Europa-Parlamentet i 2014; minder om, 

at beskyttelsen af Unionens finansielle 

interesser bør være så stringent og 

objektiv som muligt, og at der bør undgås 

enhver kampagnekonfrontation med 

henblik på at genvinde borgernes tillid til 
de europæiske institutioner; 

_______________________  

1 Europa-Parlamentets beslutning af 16. 

april 2014 med bemærkningerne, der er 

en integrerende del af afgørelsen om 

decharge for gennemførelsen af Den 

Europæiske Unions almindelige budget 

for regnskabsåret 2012, Sektion I – 

Europa-Parlamentet (EUT L 266 af 

5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Ændringsforslag  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. minder om sin beslutning om 

decharge for regnskabsåret 20121, hvor 

der blev anmodet om detaljerede 

oplysninger "om, hvordan formanden i sin 

egenskab af partipolitisk neutral figur har 

holdt sine officielle arbejdsopgaver adskilt 

fra forberedelserne til at stå i spidsen for 

den socialdemokratiske liste i forbindelse 

med valget til Europa-Parlamentet, navnlig 

med hensyn til hans kabinetspersonale, 

personalet i Parlamentets 

informationskontorer og med hensyn til 

rejseudgifter" (punkt 51); 

38. glæder sig over alle de rettidigt 

modtagne oplysninger, som gør det klart, 

"hvordan formanden som en partipolitisk 

neutral figur har holdt sine officielle 

arbejdsopgaver adskilt fra forberedelserne 

til at stå i spidsen for den 

socialdemokratiske liste i forbindelse med 

valget til Europa-Parlamentet, navnlig med 

hensyn til hans kabinetspersonale, 

personalet i Parlamentets 

informationskontorer og med hensyn til 

rejseudgifter"; kræver den samme grad af 

gennemsigtighed fra alle 

spidskandidaterne ved valget til Europa-

Parlamentet i 2014; 

__________________  

1 Europa-Parlamentets beslutning af 16. 

april 2014 med bemærkningerne, der er 

en integrerende del af afgørelsen om 

decharge for gennemførelsen af Den 

Europæiske Unions almindelige budget 

for regnskabsåret 2012, Sektion I – 

Europa-Parlamentet (EUT L 266 af 

5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 

 

 


