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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

2. mener, at Unionens budget bør afspejle 

den aktuelle økonomiske situation, som 

borgerne i hele Unionen befinder sig i, 

såvel som de finanspolitiske 

begrænsninger, som mange medlemsstater 

står over for, hvoraf nogle gør sig kraftige 

bestræbelser på at skabe et mere holdbart 

grundlag for deres budgetter på lang sigt; 

2. mener, at Parlamentets budget bør 

afspejle den aktuelle økonomiske situation, 

som borgerne i hele Unionen befinder sig i, 

såvel som de finanspolitiske 

begrænsninger, som mange medlemsstater 

står over for, hvoraf nogle gør sig kraftige 

bestræbelser på at skabe et mere holdbart 

grundlag for deres budgetter på lang sigt; 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

4. tilslutter sig prioriteringerne for 

regnskabsåret 2015 og understreger, at de 

er fuldt på linje med de prioriteringer, 

som generalsekretæren har foreslået, og 

som er blevet drøftet i Præsidiets og 

Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe; 

understreger, at disse reformer bør 

videreføres med henblik på at opnå 

betydelige effektivitetsgevinster og få 

frigjort ressourcer, uden at det går ud 

over lovgivningskvaliteten, 

budgetbeføjelserne og 

kontrolbeføjelserne, forbindelserne med 

de nationale parlamenter og kvaliteten af 

arbejdsvilkårene; 

4. mener, at reformerne bør videreføres, 

uden at det bringer den 

lovgivningsmæssige topkvalitet eller 

kvaliteten af arbejdsvilkårene i fare, med 

henblik på at opnå holdbare 

effektivitetsgevinster for Parlamentet; 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 10a. bemærker, at stillingen som 

generaldirektør for Generaldirektoratet 

for Ledelsestjenesterne på nuværende 

tidspunkt stadig hører under 

ansvarsområdet for Europa-Parlamentets 

vicegeneralsekretær, og at den nyligt 

udnævnte generaldirektør tiltræder sin 

stilling den 23. april 2014; 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 
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Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

27. noterer sig oprettelsen af det nye 

Generaldirektorat for Parlamentarisk 

Forskning den 1. november 2013; minder 

om, at det blev oprettet på en budgetneutral 

måde ved omorganisering af GD 

Ledelsestjenesterne og GD Interne 

Politikker og anmoder om en opgørelse 

over, hvordan dets ressourcer med hensyn 

til ekstern ekspertise skal anvendes, som 

bør forelægges for Budgetudvalget inden 

Parlamentets behandling af budgettet for 

2015; 

27. noterer sig oprettelsen af det nye 

Generaldirektorat for Parlamentarisk 

Forskning den 1. november 2013; minder 

om, at det blev oprettet på en budgetneutral 

måde ved omorganisering af GD 

Ledelsestjenesterne og GD Interne 

Politikker, og at det nye generaldirektorat 

hverken vil kræve nye menneskelige eller 

finansielle ressourcer i 2015; kræver 

oplysninger om antallet af stillinger i det 

nye direktorat i august-september 2014, 

herunder planlagte overførsler af 

stillinger fra de to rådgivende EU-udvalg 

sammenlignet med situationen i januar 

2014, og anmoder om en opgørelse over, 

hvordan dets ressourcer med hensyn til 

ekstern ekspertise skal anvendes, som bør 

forelægges for Budgetudvalget tids nok til 

forberedelsen af Parlamentets behandling 

af budgettet for 2015; 

Or. en 

 

 


