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20.4.2016 A8-0135/35 

Ändringsförslag  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 

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 60a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 60a. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att skapa en teknisk möjlighet 

för ledamöter som så önskar att på sin 

officiella webbsida offentliggöra sina 

kalendrar och särskilt sina möten med 

lobbyister. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Ändringsförslag  36 

Markus Pieper 

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 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 LUX-filmpriset 2014 

uppgick till 391 506 EUR, vilket är en 

avsevärd minskning jämfört med tidigare 

år (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 

EUR) 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 reklam och 

främjande av LUX-filmpriset tillsammans 

med Sacharovpriset och kvinnors 

rättigheter syftar till att illustrera 

parlamentets engagemang till förmån för 

allmänt accepterade värden såsom 

mänskliga rättigheter och solidaritet 

liksom dess åtagande för kulturell och 

språklig mångfald. 

 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 
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ska vara tillgängligt för allmänheten senast 

i mitten av maj 2016 och att en officiell 

presentation av resultatet ska göras för 

budgetkontrollutskottet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Ändringsförslag  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32a. Europaparlamentet noterar att för 

första gången någonsin vid val till 

Europaparlamentet kom de europeiska 

politiska partierna överens om att det 

vinnande partiet skulle utse en kandidat 

till posten som ordförande för Europeiska 

kommissionen. Parlamentet välkomnar 

att det nya förfarandet för 

”toppkandidater” syftar till att hantera 

problemet med det demokratiska 

underskottet vid valet av ordförande för 

Europeiska kommissionen och att det har 

lett till att öka synligheten för 

Europaparlamentets roll som unionens 

viktigaste demokratiska institution. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Ändringsförslag  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar att det var 

svårt att till fullo göra en åtskillnad 

mellan talmannens politiska verksamhet 

och hans förberedelser som 

”toppkandidat” för att leda Europeiska 

Socialdemokraters Parti i valet till 

Europaparlamentet 2014. Parlamentet 

anser att det inte gjordes någon otvetydig 

åtskillnad mellan dessa två roller. 

Parlamentet efterlyser en tydlig 

uppdelning mellan ämbetsinnehavares 

uppgifter och de kampanjer som 

kandidaterna till Europaparlamentsvalet 

ägnar sig åt. Parlamentet beklagar att 

parlamentets anställda åtminstone 

indirekt fick hjälpa till med att förbereda 

kampanjen och vill se åtgärder för att 

säkerställa att detta inte händer igen. 

Parlamentet beklagar i detta avseende att 

talmannen omvandlade Twitter-profilen 

för Europaparlamentets talman till sin 

personliga profil och använde den under 

kampanjen. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Ändringsförslag  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet välkomnar 

förteckningen över de tjänsteresor som 

talmannen gjort under valårets första sex 

månader som svar på frågeformuläret om 

ansvarsfrihet för 2014. Parlamentet skulle 

vilja ha ytterligare information om vilka 

transportmedel talmannen använt för att 

ta sig från Bryssel till dessa möten och 

huruvida privatflygningar också 

chartrades. 

utgår 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0135/40 

Ändringsförslag  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet välkomnar 

förteckningen över de tjänsteresor som 

talmannen gjort under valårets första sex 

månader som svar på frågeformuläret om 

ansvarsfrihet för 2014. Parlamentet skulle 

vilja ha ytterligare information om vilka 

transportmedel talmannen använt för att ta 

sig från Bryssel till dessa möten och 

huruvida privatflygningar också 
chartrades. 

35. Europaparlamentet välkomnar 

förteckningen över de tjänsteresor som 

talmannen gjort under valårets första sex 

månader som svar på frågeformuläret om 

ansvarsfrihet för 2014. Parlamentet 

välkomnar den ytterligare informationen 

om vilka transportmedel talmannen använt 

för att ta sig från Bryssel till dessa möten 

och de ytterligare uppgifterna om den 

flygning som chartrades till Lyon för att 

göra det möjligt för Europaparlamentets 

talman att delta i ceremonin vid den 70:e 

årsdagen av den första deportationen av 

judiska barn från Izieu till Auschwitz. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Ändringsförslag  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet noterar att under 

perioden 22 januari till 18 april var syftet 

med nästan alla de officiella 

internationella tjänsteresor som 

talmannen gjorde att träffa 

regeringsföreträdare och officiella 

representationer med anknytning till 

socialdemokratiska partier och 

organisationer. Parlamentet vill ha 

ytterligare information om detta. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Ändringsförslag  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet noterar att under 

perioden 22 januari till 18 april var syftet 

med nästan alla de officiella 

internationella tjänsteresor som talmannen 

gjorde att träffa regeringsföreträdare och 

officiella representationer med 

anknytning till socialdemokratiska partier 

och organisationer. Parlamentet vill ha 

ytterligare information om detta. 

36. Europaparlamentet noterar de officiella 

internationella tjänsteresor som talmannen 

gjorde under perioden 22 januari till 

18 april. Parlamentet efterlyser ytterligare 

information i detta avseende när det 

gäller liknande verksamhet som andra 

ledamöter ägnade sig åt i egenskap av 

"toppkandidater". 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Ändringsförslag  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om ansvarsfrihet för 

budgetåret 201210 , i vilken parlamentet 

”efterlyser detaljerad information om hur 

talmannen, i egenskap av partipolitiskt 

neutral person, har hållit sina 

tjänsteuppdrag separerade från 

förberedelserna av sitt uppdrag som 

socialdemokraternas toppkandidat inför 

valet till Europaparlamentet, framför allt 

när det gäller kanslipersonal, 

Europaparlamentets kontor i tredjeland 

och resekostnader” (punkt 51). 

utgår 

____________________  

10 Europaparlamentets resolution av den 

16 april 2014 med de iakttagelser som 

utgör en del av besluten om ansvarsfrihet 

för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2012, avsnitt I – Europaparlamentet 

(EUT L 266, 5.9.2014, s. 3.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Ändringsförslag  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om ansvarsfrihet för 

budgetåret 201210 , i vilken parlamentet 

”efterlyser detaljerad information om hur 

talmannen, i egenskap av partipolitiskt 

neutral person, har hållit sina 

tjänsteuppdrag separerade från 

förberedelserna av sitt uppdrag som 

socialdemokraternas toppkandidat inför 

valet till Europaparlamentet, framför allt 

när det gäller kanslipersonal, 

Europaparlamentets kontor i tredjeland 

och resekostnader” (punkt 51). 

38. Europaparlamentet beklagar att 

ansvarsfrihetsförfarandet för 2012 

användes för att vinna politiska fördelar 

en månad före valet till 

Europaparlamentet 2014. Parlamentet 

påminner om att skyddet av unionens 

ekonomiska intressen bör vara så strikt 

och opartiskt som möjligt och att politiska 

kampanjer bör undvikas för att 

medborgarnas förtroende för EU-

institutionerna ska kunna behållas. 

_______________________  

10 Europaparlamentets resolution av den 

16 april 2014 med de iakttagelser som 

utgör en del av besluten om ansvarsfrihet 

för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2012, avsnitt I – Europaparlamentet 

(EUT L 266, 5.9.2014, s. 3.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Ändringsförslag  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om ansvarsfrihet för 

budgetåret 201210, i vilken parlamentet 

”efterlyser detaljerad information om hur 

talmannen, i egenskap av partipolitiskt 

neutral person, har hållit sina 

tjänsteuppdrag separerade från 

förberedelserna av sitt uppdrag som 

socialdemokraternas toppkandidat inför 

valet till Europaparlamentet, framför allt 

när det gäller kanslipersonal, 

Europaparlamentets kontor i tredjeland och 

resekostnader” (punkt 51). 

38. Europaparlamentet välkomnar all 

information som lämnats i rätt tid som 

klargör ”hur talmannen, i egenskap av 

partipolitiskt neutral person, har hållit sina 

tjänsteuppdrag separerade från 

förberedelserna av sitt uppdrag som 

socialdemokraternas toppkandidat inför 

valet till Europaparlamentet, framför allt 

när det gäller kanslipersonal, 

Europaparlamentets kontor i tredjeland och 

resekostnader”. Parlamentet efterlyser 

samma nivå på den information som ska 

lämnas om alla ”toppkandidater” för 

Europaparlamentsvalet 2014. 

  

10 Europaparlamentets resolution av den 

16 april 2014 med de iakttagelser som 

utgör en del av besluten om ansvarsfrihet 

för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2012, avsnitt I – Europaparlamentet 

(EUT L 266, 5.9.2014, s. 3.). 

 

Or. en 

 

 


