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Forslag til beslutning 

Punkt 86 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. beklager, at Præsidiet ikke har 

reageret på de anmodninger, som 

Parlamentet har fremlagt i sine 

beslutninger om decharge for 2013 og 

2014, om at anvende de samme dagpenge 

for APA'er som for det øvrige personale; 

understreger imidlertid, at de nuværende 

lofter for godtgørelse af tjenesterejser for 

APA'er ikke er blevet justeret siden 2009, 

og at forskellen mellem APA'er og det 

øvrige personale er steget med mindst 

40 % efter indførelsen af nye lofter, som 

Rådet godkendte den 9. september 2016, 

og som hidtil fra den 10. september 2016 

kun er blevet anvendt for tjenestemænd; 

opfordrer derfor Præsidiet til at træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at rette op 

på denne ulighed; 

86. beklager, at Præsidiet ikke har 

reageret på de anmodninger, som 

Parlamentet har fremlagt i sine 

beslutninger om decharge for 2013 og 

2014, om at anvende de samme dagpenge 

for APA'er som for det øvrige personale; 

anmoder generalsekretæren om, inden 

eventuelle ændringer gennemføres, at 

fremlægge et skøn over de 

meromkostninger, der ville opstå gennem 

denne justering; understreger imidlertid, at 

de nuværende lofter for godtgørelse af 

tjenesterejser for APA'er ikke er blevet 

justeret siden 2009, og at forskellen 

mellem APA'er og det øvrige personale er 

steget med mindst 40 % efter indførelsen af 

nye lofter, som Rådet godkendte den 

9. september 2016, og som hidtil fra den 

10. september 2016 kun er blevet anvendt 

for tjenestemænd; opfordrer derfor 

Præsidiet til at træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at rette op på denne 

ulighed; 

Or. en 
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Punkt 126 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

126. er bekymret over den 

problematiske sociale dialog mellem GD 

INTE og repræsentanterne for tolkene, der 

begyndte i januar 2014, og som hidtil ikke 

har ført til nogen aftale; opfordrer 

generalsekretæren til at indlede mægling 

mellem de berørte parter for at forbedre 

den gensidige forståelse af holdninger og at 

finde løsninger, der er acceptable for alle; 

126. anerkender den problematiske 

sociale dialog mellem GD INTE og 

repræsentanterne for tolkene, der begyndte 

i januar 2014, og som hidtil ikke har ført til 

nogen aftale; opfordrer generalsekretæren 

til at indlede mægling mellem de berørte 

parter for at forbedre den gensidige 

forståelse af holdninger og at finde 

løsninger, der er i tråd med Parlamentets 

interesser; 

Or. en 



AM\1124078DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/36 

Ændringsforslag  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 129 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

129. glæder sig over de fortsatte 

bestræbelser på at skabe sikkerhed i og 

omkring Parlamentets bygninger; erkender, 

at sikkerheden i Parlamentet skal søge at 

opnå en fin balance mellem opnåelse af 

sikkerhed gennem en række 

foranstaltninger og ved at indføre en alt 

for sikkerhedsbaseret ordning, der 

forsinker Parlamentets aktiviteter; 

fastholder dog, at bygningers sikkerhed 

yderligere bør styrkes, og opfordrer 

generalsekretæren til at sikre, at personalet 

er korrekt uddannet og i stand til at udføre 

deres opgaver professionelt, herunder i 

nødsituationer; 

129. glæder sig over de fortsatte 

bestræbelser på at skabe sikkerhed og 

tryghed i og omkring Parlamentets 

bygninger; erkender, at sikkerheden i 

Parlamentet skal søge at opnå en fin 

balance mellem opnåelse af sikkerhed ved 

at tage en række 

beskyttelsesforanstaltninger i betragtning 
og ved at indføre en alt for 

sikkerhedsbaseret ordning, der forsinker 

Parlamentets aktiviteter; fastholder dog, at 

Parlamentets sikkerhed yderligere bør 

styrkes, og opfordrer generalsekretæren til 

at sikre, at personalet er korrekt uddannet 

og i stand til at udføre deres opgaver 

professionelt, herunder i nødsituationer;   

Or. en 
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Punkt 131 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

131. opfordrer GD ITEC og GD SAFE 

til at styrke foranstaltningerne til 

bekæmpelse af hacking i lyset af den 

øgede fare for cyberangreb i de seneste 

måneder; 

131. opfordrer GD ITEC og GD SAFE 

til at styrke cyberforsvarskapaciteter i 

lyset af den øgede fare for cyberangreb i de 

seneste måneder; 

Or. en 

 


