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20.4.2016 A8-0135/46 

Ændringsforslag  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 54a. mener, at det nye GD EPRS som 

følge af Parlamentets begrænsede 

ressourcer bør bidrage til og supplere de 

eksisterende kapaciteter i forbindelse med 

dets rolle for at konsolidere Parlamentets 

centrale aktiviteter, dvs. vedtagelse af og 

kontrol med gennemførelsen af Unionens 

lovgivning og internationale aftaler samt 

udarbejdelse af budgettet og 

budgetkontrol; opfordrer GD EPRS til i 

højere grad at fokusere sine aktiviteter på 

at yde sagkyndig støtte i forbindelse med 

anmodninger fra politiske grupper og 

individuelle MEP'er om emner, der er 

relevante for Parlamentets aktiviteter; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Ændringsforslag  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 54b. er bekymret over, at ansatte er blevet 

overført til GD ERPS fra andre 

tjenestegrene, hvilket vil indvirke negativt 

på de ressourcer, der er til rådighed for at 

udføre kritiske opgaver i forbindelse med 

Parlamentets centrale aktiviteter; 

opfordrer på baggrund af den nuværende 

situation med en reduktion af 

lovgivningsinitiativer fra Kommissionen, 

der kunne undergrave Europa-

Parlamentets rolle, generalsekretæren til 

yderligere at styrke de disponible 

ressourcer til disse tjenester således, at 

Parlamentet på effektiv vis ligestilles, når 

det drejer sig om lovgivnings-, udviklings- 

og gennemførelses- samt budgetmæssige 

ansvarsområder; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Ændringsforslag  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 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 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; anerkender, at 

193 805 EUR, der blev anvendt 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 Parlamentets 

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 
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informationskontor 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 samlet præsentation af resultaterne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Ændringsforslag  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. opfordrer til, at det nøje overvejes på 

grundlag af en undersøgelse af 

virkningerne af Lux-prisen, om det set i 

forhold til udgifterne kan svare sig at 

fortsætte med Lux-prisen; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Ændringsforslag  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 74a. henleder opmærksomheden på, at 

personalenedskæringen på 5 %, som blev 

påbegyndt i 2013, i nogle tilfælde risikerer 

at forringe kvaliteten af de offentlige 

tjenesteydelser til EU's borgere og har en 

negativ indvirkning på sundheden, 

motivationen og velværet for 

Parlamentets ansatte og deres familier; 

konstaterer, at disse foranstaltninger 

resulterer i, at visse stillinger ikke 

besættes på grund af forringelsen af løn- 

og arbejdsvilkårene for EU-

administrationens personale; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Ændringsforslag  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 81a. finder, at det af hensyn til princippet 

om lige muligheder og respekt for 

arbejdstagerrettighederne er afgørende, at 

indplaceringen af de akkrediterede 

parlamentariske assistenter i deres 

respektive lønklasser fremover foretages 

af Parlamentet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Ændringsforslag  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 106a. er bekymret over, at ansvaret for 

tilrettelæggelse af møder og 

konferenceadministration er spredt på 

tværs af forskellige generaldirektorater, 

og er bekymret over den seneste tids hidtil 

usete lukning af nogle sprogkabiner på 

grund af utilstrækkelig ansættelse af 

tolke; opfordrer indtrængende 

generalsekretæren til at forbedre systemet 

med tolkning efter anmodning og at 

behandle problemerne med ansættelsen af 

tolke; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Ændringsforslag  53 

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 122 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

122. kritiserer, at den officielle Twitter-

konto for "Europa-Parlamentets 

formand" blev omdannet til et personligt 

kampagneinstrument, der fører til et 

partis websted; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Ændringsforslag  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 131a. konstaterer, at EU-institutioner og -

organer, når de beskæftiger sig med 

udfordringer i forbindelse med sikkerhed 

og terrorbekæmpelse, anvender adskilte 

ressourcer, forskellige regler og 

forskelligt udstyr, der ikke er kompatible; 

mener, at denne situation ikke alene 

medfører en ringe forvaltning af 

ressourcer i de respektive forvaltninger 

(det årlige budget for sikkerhedsrelaterede 

udgifter i Kommissionen og Parlamentet 

er ca. 40 mio. EUR for hver institution, 

hvor Rådet har ca. 15 mio. EUR og 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

(EU-Udenrigstjenesten) har mere end 5 

mio. EUR til alene sikring af deres 

hovedsæde i Bruxelles), men også kunne 

øge EU-institutionernes sårbarhed; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Ændringsforslag  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 131b. er bekymret over den nuværende 

sikkerhedssituation, hvor en alvorlig 

terrortrussel er udvidet i og uden for 

Europa, især siden de koordinerede 

angreb i Bruxelles og Paris og det 

afværgede angreb i Thalystoget; 

opfordrer alle EU-institutioner til 

proaktivt at fremme forstærket 

samarbejde mellem dem samt med de 

nationale myndigheder i værtslandene, 

hvor de er placeret, har kontorer eller 

delegationer, eller hvor de udfører deres 

opgaver; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Ændringsforslag  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 131c. opfordrer indtrængende 

generalsekretæren samt de respektive 

administrative myndigheder, 

Kommissionen, Rådet, EU-

Udenrigstjenesten og de parlamentariske 

udvalg til at undersøge det mulige 

grundlag for en fælles interinstitutionel 

sikkerhedspolitik, herunder en 

handlingsplan, der skal udvikle fælles 

elementer såsom aktiver og metoder til 

risikovurdering, personale og muligheder 

til beskyttelse af de respektive politiske 

myndigheder og VIP-gæster, 

uddannelsespensum og ressourcer til 

sikkerhedsansatte, udstyr og teknologi til 

adgangskontrol, cybersikkerhed og 

kommunikationssikkerhed samt 

specialiseret ressourceforvaltning, der bør 

være i synergi med de kompetente 

myndigheder i værtslandene for Unionens 

vigtigste lokaliteter, eksterne kontorer og 

delegationer; 

Or. en 

 

 


