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4.4.2017 A8-0156/14 

Ændringsforslag  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza, 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. minder om den afgørelse, der blev 

truffet inden for rammerne af 

Parlamentets 2017-budgetprocedure, om 

at etablere en tjeneste for tolkning på 

internationalt tegnsprog ved alle 

plenarforhandlinger, og opfordrer 

administrationen til at gennemføre denne 

afgørelse uden yderligere forsinkelse; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Ændringsforslag  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. bemærker, at den nyligt reviderede 

forretningsorden1 har begrænset antallet af 

medlemmers mundtlige 

stemmeforklaringer pr. mødeperiode til 

maksimalt tre, men er fortsat betænkelig 

ved de ekstra omkostninger til tolkning 

samt til oversættelse af udskrifterne af 

forklaringerne, som de giver anledning til; 

opfordrer indtrængende generalsekretæren 

til at fremlægge en detaljeret opdeling af 

de omkostninger, der er forbundet med 

mundtlige stemmeforklaringer; mener, at 

der findes alternativer såsom skriftlige 

stemmeforklaringer samt et væld af 

offentlige kommunikationsfaciliteter i 

Parlamentets bygninger, som 

medlemmerne kan anvende til at redegøre 

for deres stemmeafgivelse; opfordrer til, 

som en midlertidig forholdsregel, at 

mundtlige stemmeforklaringer placeres i 

slutningen af hver dag på dagsordenen 

for mødeperioden efter indlæggene af et 

minuts varighed og andre punkter på 

dagsordenen; 

34. beklager, at den nyligt reviderede 

forretningsorden2 har begrænset antallet af 

medlemmers mundtlige 

stemmeforklaringer pr. mødeperiode til 

maksimalt tre, mener, at de ekstra 

omkostninger til tolkning samt til sikring 

af oversættelse af udskrifterne af 

forklaringerne er af afgørende betydning 

og spiller en central rolle med hensyn til 

at fremme det arbejde, der udvikles af og 

inden for Europa-Parlamentet, idet de 

giver et retvisende billede af 

mangfoldigheden af de holdninger, der er 

fremherskende i øjeblikket, tæt på de 

europæiske borgere;  opfordrer 

indtrængende generalsekretæren til at 

fremlægge et forslag med henblik på at 

sikre yderligere reklame for mundtlige 

stemmeforklaringer og skriftlige 

stemmeforklaringer samt vældet af 

offentlige kommunikationsfaciliteter i 

Parlamentets bygninger, som 

medlemmerne kan anvende til at redegøre 

for deres stemmeafgivelse;  

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484 – 

artikel 183, stk. 1). 

 

Or. en 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484 – artikel 183, stk. 1). 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484 – artikel 183, stk. 1). 
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