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20.4.2016 A8-0135/46 

Ändringsförslag  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 54a. Europaparlamentet anser att det nya 

GD EPRS till följd av parlamentets 

begränsade resurser och i syfte att 

undvika dubbelarbete bör bidra till och 

komplettera befintlig kapacitet i 

förbindelse med dess roll för att 

konsolidera parlamentets 

kärnverksamhet, dvs. antagande och 

kontroll av genomförandet av unionens 

lagstiftning och internationella avtal, 

utarbetande av budgeten och 

budgetkontroll. Parlamentet uppmanar 

GD EPRS att i större utsträckning 

fokusera sin verksamhet på att 

tillhandahålla specialiserat stöd i 

förbindelse med förfrågningar från 

politiska grupper och enskilda ledamöter 

om frågor som är relevanta för 

parlamentets verksamhet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Ändringsförslag  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 54b. Europaparlamentet är bekymrat över 

att överföringen av personal till GD EPRS 

från andra avdelningar kommer att 

inverka negativt på de resurser som finns 

tillgängliga för att utföra viktiga uppgifter 

i förbindelse med parlamentets 

kärnverksamhet. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren, med hänsyn till den 

nuvarande situationen med en minskning 

av lagstiftningsinitiativen från 

kommissionen, vilket kan att undergräva 

parlamentets roll, att ytterligare utöka de 

resurser som är tillgängliga för dessa 

avdelningar så att parlamentet verkligen 

är likaställt när det handlar om dess 

ansvar på området för lagstiftning, 

utveckling, genomförande och budget. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Ändringsförslag  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 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 reklam och främjande av LUX-priset 

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 

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 parlamentets 

informationskontors konstanta 

engagemang till förmån 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 
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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 A8-0135/49 

Ändringsförslag  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet vill se ett noggrant 

övervägande, på grundval av studien om 

LUX-prisets inverkan, av om det är värt 

att fortsätta med LUX-priset med tanke på 

kostnaderna. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Ändringsförslag  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 74a. Europaparlamentet betonar att 

personalminskningen med 5 %, som 

inleddes 2013, i vissa fall riskerar att 

sänka kvaliteten på de offentliga tjänster 

som tillhandahålls unionsmedborgarna 

och får negativa konsekvenser för 

parlamentets anställdas och deras 

familjers hälsa, motivation och 

välbefinnande. Parlamentet konstaterar 

att dessa åtgärder leder till att vissa 

befattningar inte tillsätts på grund av 

försämrade löne- och arbetsvillkor inom 

EU:s förvaltning. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Ändringsförslag  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 81a. Europaparlamentet anser att det med 

hänsyn till principerna om lika 

möjligheter och respekt för 

arbetstagarnas rättigheter är av största 

vikt att placeringen av de ackrediterade 

parlamentsassistenterna i deras respektive 

lönegrader i framtiden görs av 

parlamentet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Ändringsförslag  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 106a. Europaparlamentet är bekymrat 

över att ansvaret för anordnandet av 

möten och konferenser har delats upp 

mellan olika generaldirektorat, och oroar 

sig för att man nyligen för första gången 

fick stänga vissa språkkabiner på grund 

av otillräcklig rekrytering av tolkar. 

Parlamentet uppmanar bestämt 

generalsekreteraren att förbättra systemet 

för att begära tolkning och att behandla 

problemen med rekryteringen av tolkar. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Ändringsförslag  53 

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 122 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

122. Europaparlamentet kritiserar att 

talmannens officiella Twitter-konto 

”Europaparlamentets talman” 

omvandlades till ett personligt 

kampanjredskap som ledde vidare till en 

partiwebbplats. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Ändringsförslag  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 131a. Europaparlamentet noterar att 

unionens institutioner och organ när de 

hanterar utmaningar i förbindelse med 

säkerhet och terroristbekämpning 

använder åtskilda resurser, olika regler 

och olika utrustning, som inte är 

kompatibla. Parlamentet anser att denna 

situation inte enbart medför en dålig 

förvaltning av resurser inom de respektive 

förvaltningarna (den årliga budgeten för 

säkerhetsrelaterade utgifter för 

kommissionen och parlamentet uppgår till 

cirka 40 miljoner EUR för varje 

institution, där rådet har cirka 

15 miljoner EUR och utrikestjänsten har 

mer än 5 miljoner EUR enbart för 

säkerheten vid deras huvudkvarter i 

Bryssel), utan kan också öka sårbarheten 

vid unionens institutioner. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Ändringsförslag  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 131b. Europaparlamentet är bekymrat 

över den aktuella säkerhetssituationen, 

med ett allvarligt terroristhot inom och 

utanför Europa, i synnerhet sedan de 

samordnade attackerna i Bryssel och 

Paris och det omintetgjorda angreppet i 

Thalyståget. Parlamentet uppmanar alla 

unionsinstitutionerna att proaktivt främja 

ett förstärkt samarbete sinsemellan samt 

med de nationella myndigheterna i de 

värdländer där de är baserade, har kontor 

eller delegationer eller där de utför sina 

uppdrag. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Ändringsförslag  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 131c. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft generalsekreteraren och de 

respektive administrativa instanserna vid 

kommissionen, rådet, utrikestjänsten och 

parlamentsutskotten att undersöka 

möjliga grundvalar för en gemensam 

interinstitutionell säkerhetspolitik, som 

ska omfatta en handlingsplan för att 

utveckla gemensamma inslag såsom 

medel och metoder för riskbedömning, 

personal och möjligheter att skydda de 

respektive politiska instanserna och 

prominenta gäster, kursplaner och 

resurser för säkerhetspersonal, utrustning 

och teknik för åtkomstkontroll, it-säkerhet 

och kommunikationssäkerhet, samt 

specialiserad resursförvaltning, som bör 

vara i synergi med de behöriga 

myndigheterna i värdländerna för 

unionens huvudsakliga institutioner, 

externa kontor och delegationer. 

Or. en 

 

 


