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4.4.2017 A8-0156/33 

Ændringsforslag  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

for ENF-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 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. bemærker anmodningen om, at 

75 % af bevillingerne til 

kommunikationskampagnen som 

forberedelse valget i 2019 er blevet 

medtaget i det foreløbige forslag til 

budgetoverslag for 2018, eftersom de fleste 

af kontrakterne vil blive undertegnet i 

2018; 

4. afviser anmodningen om at 

medtage bevillinger til 

kommunikationskampagnen som 

forberedelse til valget i 2019 i det 

foreløbige forslag til budgetoverslag for 

2018; beklager dette spild af skatteydernes 

penge til en propagandakampagne, der 

udelukkende er til gavn for EU-systemet; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Ændringsforslag  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

for ENF-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 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at den største del af 

Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- 

eller kontraktmæssige forpligtelser og er 

underlagt årlig indeksering; 

5. bemærker, at den største del af 

Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- 

eller kontraktmæssige forpligtelser og er 

underlagt årlig indeksering; anmoder 

derfor om en revision af statutten for 

medlemmerne og personalevedtægten med 

henblik på at afskaffe uacceptable 

fordele; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Ændringsforslag  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

for ENF-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 36 – afsnit 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 mener, at medlemmerne bør foregå med et 

godt eksempel for borgere, der kæmper 

med den økonomiske krises katastrofale 

følger i adskillige medlemsstater, og 

anmoder derfor om, at deres lønninger og 

tillæg reduceres med mindst 15 %; mener, 

at dagpengene bør udbetales på grundlag 

af omhyggelig rapportering, der skal 

dokumenteres med bilag; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Ændringsforslag  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

for ENF-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 41 – afsnit 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 anmoder Præsidiet om at fastsætte bedre 

regler for godtgørelse af rejser i bil; 

mener, at alle rejser, uanset afstanden, 

bør dokumenteres med bilag; 

Or. en 



 

AM\1122726DA.docx  PE603.693v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.4.2017 A8-0156/37 

Ændringsforslag  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

for ENF-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 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. bemærker, at mens de politiske 

grupper er blevet undtaget fra disse årlige 

foranstaltninger vedrørende 

personalereduktioner siden 20142, har 

forliget om 2017-budgettet medført en 

nedskæring af stillinger i 

stillingsfortegnelsen for Europa-

Parlamentets Generalsekretariat på grund 

af Rådets manglende overholdelse af 

gentlemanaftalen; 

44. beklager forliget om 2017-

budgettet med en stigning på 76 stillinger 

til de politiske grupper; mener, at det 

samlede personaleniveau i de politiske 

grupper bør indgå i målet om at reducere 

personalet med 5 %; 

__________________ __________________ 

2  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411. 

2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376; 

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


