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14.4.2014 A7-0277/1 

Ändringsförslag  1 
Jens Geier 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att unionens 

budget bör återspegla den rådande 

ekonomiska situation som unionens 

invånare upplever såväl som de 

budgetbegränsningar som föreligger i 

många medlemsstater, varav vissa håller på 

att genomföra omfattande åtgärder för att 

göra sina budgetar mer hållbara på lång 

sikt. 

2. Europaparlamentet anser att 

parlamentets budget bör återspegla den 

rådande ekonomiska situation som 

unionens invånare upplever såväl som de 

budgetbegränsningar som föreligger i 

många medlemsstater, varav vissa håller på 

att genomföra omfattande åtgärder för att 

göra sina budgetar mer hållbara på lång 

sikt. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/2 

Ändringsförslag  2 
Jens Geier 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar de 

prioriteringar som fastställts för 

budgetåret 2015 och betonar att de helt 

och hållet stämmer överens med de 

prioriteringar som fastställts av 

generalsekreteraren och diskuterats av 

presidiets och budgetutskottets 

gemensamma arbetsgrupp. Parlamentet 

betonar att dessa reformer bör fortsätta för 

att ge betydande effektivitetsvinster och 

frigöra resurser utan att äventyra den höga 

kvaliteten på lagstiftningen, 

budgetbefogenheterna och 

kontrollbefogenheterna, förbindelserna 

med de nationella parlamenten och 

kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena. 

4. Europaparlamentet anser att reformerna 

bör fortsätta utan att äventyra den höga 

kvaliteten på lagstiftningen eller 

kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena, så att parlamentet 

kan uppnå hållbara effektivitetsvinster. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/3 

Ändringsförslag  3 
Jens Geier 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet noterar att 

tjänsten som generaldirektör för GD 

Parlamentets ledning fortfarande 

upprätthålls av Europaparlamentets 

biträdande generalsekreterare och att den 

nyligen utnämnda generaldirektören 

kommer att tillträda sin tjänst den 

23 april 2014. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/4 

Ändringsförslag  4 
Jens Geier 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av det nya generaldirektoratet för 

parlamentariska utredningar den 

1 november 2013. Parlamentet påminner 

om att det inrättades på budgetneutralt sätt 

genom omfördelningar av tjänster från GD 

PRES och GD IPOL, och efterlyser 

uppgifter om hur generaldirektoratets 

externa expertresurser ska användas, vilka 

ska presenteras för budgetutskottet före 

parlamentets behandling av budgeten för 

2015. 

27. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av det nya generaldirektoratet för 

parlamentariska utredningar den 

1 november 2013. Parlamentet påminner 

om att det inrättades på ett budgetneutralt 

sätt genom omfördelningar av tjänster från 

GD PRES och GD IPOL och att det nya 

generaldirektoratet inte kommer att 

behöva nya personalresurser eller 

ekonomiska resurser under 2015. 

Parlamentet begär information om antalet 

tjänster i det nya direktoratet i 

augusti/september 2014, inklusive de 

planerade överflyttningarna av tjänster 

från de två europeiska rådgivande 

kommittéerna, jämfört med situationen i 

januari 2014, och efterlyser uppgifter om 

hur generaldirektoratets externa 

expertresurser ska användas, vilka ska 

presenteras för budgetutskottet i lämplig 

tid före förberedelserna inför parlamentets 

behandling av budgeten för 2015. 

Or. en 

 

 


