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Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. bemærker med bekymring, at de 

interparlamentariske delegationer som 

følge af den generelle opfordring til 

sparsommelighed muligvis ikke i samme 

grad som før vil være i stand til at fastholde 

Parlamentets profil for eksterne 

forbindelser, som gør det muligt for 

Parlamentet at være lige så synligt som 

Unionens øvrige institutioner, navnlig 

Kommissionen og Rådet, og at virkningen 

heraf kan blive, at den parlamentariske 

tilgang til eksterne politikker og 

konsolideringen af det parlamentariske 

diplomati som et supplement til 

Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens 

aktiviteter undermineres; finder det derfor 

afgørende at fastholde den viden og de 

erfaringer, som Parlamentet har opbygget 

ved at føre tilsyn med EU-projekter og 

synliggøre dem, og sikre, at de foreslåede 

foranstaltninger ikke svækker styrken i og 

effektiviteten af Parlamentets 

interparlamentariske dialog med andre 

lande, navnlig i en tid med politisk 

ustabilitet og risiko for demokratiet (det 

arabiske forår, konflikten i Mellemøsten, 

konflikten i Ukraine, kommende 

kontroversielle valg osv.); 

63. bemærker med bekymring, at de 

interparlamentariske delegationer som 

følge af den generelle opfordring til 

sparsommelighed muligvis ikke i samme 

grad som før vil være i stand til at fastholde 

Parlamentets profil for eksterne 

forbindelser, som gør det muligt for 

Parlamentet at være lige så synligt som 

Unionens øvrige institutioner, navnlig 

Kommissionen og Rådet, og at virkningen 

heraf kan blive, at den parlamentariske 

tilgang til eksterne politikker og 

konsolideringen af det parlamentariske 

diplomati som et supplement til 

Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens 

aktiviteter undermineres; finder det derfor 

afgørende at fastholde den viden og de 

erfaringer, som Parlamentet har opbygget 

ved at føre tilsyn med EU-projekter og 

synliggøre dem, og sikre, at de foreslåede 

foranstaltninger ikke svækker styrken i og 

effektiviteten af Parlamentets 

interparlamentariske dialog med andre 

lande, navnlig i en tid med politisk 

ustabilitet og risiko for demokratiet (det 

arabiske forår, konflikten i Mellemøsten, 

konflikten i Ukraine, kommende 

kontroversielle valg osv.); anbefaler på det 

kraftigste, at der sikres en passende grad 

af samordning af forberedelse og 

responskapacitet med EU-

Udenrigstjenestens tjenestegrene med 
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henblik på at garantere 

sikkerhedsaspekterne af Parlamentets 

eksterne delegationer og missioner; 

Or. en 
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Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 41a. bemærker, at nogle af de krav, som 

er blevet fremsat i de årlige 

dechargebetænkninger, og som 

Parlamentets plenarforsamling har 

godkendt, ikke er blevet opfyldt; 

bemærker, at generalsekretæren hævder, 

at disse krav henhører under Præsidiets 

eller Formandskonferencens 

ansvarsområder; insisterer på, at de krav, 

som fremsættes af plenarforsamlingen i 

de årlige dechargebetænkninger, 

gennemføres fuldt ud; 

Or. en 



 

AM\1024929DA.doc  PE529.692v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.3.2014 A7-0246/12 

Ændringsforslag  12 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 87 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 87a. giver udtryk for bekymring over den 

store økonomiske risiko for Parlamentets 

budget ved at garantere fondens 

pensionsudbetalinger, så længe det er 

tredjemænd, der træffer 

investeringsbeslutningerne; er derfor af 

den opfattelse, at fonden bør kontrolleres 

fuldt ud af Parlamentets administration 

under generalsekretærens strenge 

vejledning; 

Or. en 
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Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 97a. giver udtryk for bekymring over 

konklusionerne i GD ITEC's rapport om 

ikt-infrastrukturen, som indikerer, at 

Parlamentet i øjeblikket anvender 

skatteydernes penge til at finansiere 

firewall-forhandlere, som er indblandet i 

alvorlige menneskerettighedskrænkelser 

mod respekterede mediefrihedsgrupper i 

tredjelande; bemærker, at open source-

løsninger for firewalls er frit tilgængelige 

og bør udforskes; insisterer på, at det er 

yderst vigtigt, at Parlamentet og dets 

administration ikke anses for at bidrage 

til lidelse og undertrykkelse via sine ikt-

indkøb; 

Or. en 

 

 


