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4.4.2017 A8-0156/16 

Ændringsforslag  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, 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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 34a. anerkender, at medlemmernes 

vederlag fastsættes ved en aftale mellem 

Parlamentet og Rådet, med mener 

samtidig, at i en situation, hvor borgere 

står over for katastrofale konsekvenser af 

den økonomiske krise i flere 

medlemsstater, bør en reduktion på 

mindst 17 % i medlemmernes vederlag og 

fordele, herunder godtgørelsen for 

generelle udgifter, overvejes; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Ændringsforslag  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 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 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer generalsekretæren til som 

forberedelse til den niende valgperiode at 

forelægge Præsidiet en mere præcis liste 

over godtgørelsesberettigede udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter; minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; understreger, at 

det er muligt for de medlemmer, som 

måtte ønske det, at offentliggøre deres 

udgifter i henhold til godtgørelsen for 

generelle udgifter på deres personlige 

websteder; gentager sin opfordring til 

større gennemsigtighed vedrørende 

godtgørelsen af generelle udgifter, idet der 

bygges videre på bedste praksis fra de 

nationale delegationer i Parlamentet og 

medlemsstaterne; mener, at medlemmerne 

også bør kunne lægge links på 

Parlamentets websted til steder, hvor de for 

øjeblikket offentliggør deres afholdte 

udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed 

i godtgørelsen for generelle udgifter ikke 

bør kræve yderligere personale i 

Parlamentets administration; 

37. opfordrer generalsekretæren til som 

forberedelse til den niende valgperiode at 

forelægge Præsidiet en mere præcis liste 

over godtgørelsesberettigede udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter; minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; finder, at 

medlemmerne bør være forpligtet til at 

offentliggøre deres udgifter i henhold til 

godtgørelsen for generelle udgifter på deres 

personlige websteder; gentager sin 

opfordring til større gennemsigtighed 

vedrørende godtgørelsen af generelle 

udgifter, idet der bygges videre på bedste 

praksis fra de nationale delegationer i 

Parlamentet og medlemsstaterne; mener, at 

medlemmerne også bør kunne lægge links 

på Parlamentets websted til steder, hvor de 

for øjeblikket offentliggør deres afholdte 

udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed 

i godtgørelsen for generelle udgifter ikke 

bør kræve yderligere personale i 

Parlamentets administration; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Ændringsforslag  18 

Xabier Benito Ziluaga, 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 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. fremhæver i henhold til punkt 27 i den 

interinstitutionelle aftale af 2. december 

2013 om en gradvis reduktion af personalet 

med 5 % i alle institutioner, organer og 

agenturer i perioden mellem 2013 og 2017, 

at der pga. specifikke behov, som opstod i 

Parlamentet i 2014 og 2016, blev indgået 

en aftale med Rådet om forslaget til Den 

Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2016, ifølge hvilken 

foranstaltningerne vedrørende Parlamentets 

årlige personalereduktion skal fortsætte 

indtil 2019; 

43. fremhæver i henhold til punkt 27 i 

den interinstitutionelle aftale af 

2. december 2013 om en gradvis reduktion 

af personalet med 5 % i alle institutioner, 

organer og agenturer i perioden mellem 

2013 og 2017, at der pga. specifikke 

behov, som opstod i Parlamentet i 2014 og 

2016, blev indgået en aftale med Rådet om 

forslaget til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 2016, 

ifølge hvilken foranstaltningerne 

vedrørende Parlamentets årlige 

personalereduktion skal fortsætte indtil 

2019; mener, at en målrettet nedskæring 

af de administrative udgifter bør opnås 

ved en fastfrysning eller en reduktion på  

5 % af den samlede budgetpost for 

lønninger og ved at fokusere en sådan 

reduktion på stillinger i de højere 

lønrammer; bemærker, at det stigende 

antal lovgivningsmæssige processer og 

Europa-Parlamentets øgede kompetencer 

kræver flere menneskelige ressourcer til 

at håndtere den stigende arbejdsbyrde; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Ændringsforslag  19 

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 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47a. opfordrer Præsidiet til at revidere 

gennemførelsesbestemmelserne 

vedrørende APA'er i samarbejde med 

APA-udvalget for at sikre fuld 

overensstemmelse med 

ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 

i Den Europæiske Union; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Ændringsforslag  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, 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 47 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47b. opfordrer Præsidiet til at foreslå 

en procedure for afskedigelse efter fælles 

overenskomst mellem medlemmerne og 

deres akkrediterede assistenter; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Ændringsforslag  21 

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 47 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47c. opfordrer Præsidiet til at anmode 

om en evaluering og, hvor det er 

nødvendigt, forslag til revision af reglerne 

vedrørende statutten for praktikanter, 

bl.a. ved at indføre mindsteløn og 

harmonisere priserne for 

cateringrelaterede tjenester for alle 

praktikanter i både Parlamentets 

administration og i medlemmernes 

kontorer med henblik på at sikre 

ligebehandling og beskytte 

praktikanternes sociale rettigheder; 

Or. en 

 

 


