
 

AM\1027240DA.doc  PE533.905v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

14.4.2014 A7-0277/5 

Ændringsforslag   5 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

3. understreger, at det er nødvendigt at 

sørge for et tilstrækkeligt niveau af 

ressourcer, hvis det nye Parlaments 

medlemmer skal kunne opfylde deres 

mandat, og hvis Parlamentets evne til at 

gøre brug af alle sine beføjelser skal 

styrkes; 

3. understreger, at det er nødvendigt at 

sørge for et tilstrækkeligt niveau af 

ressourcer, hvis det nye Parlaments 

medlemmer skal kunne opfylde deres 

mandat, og hvis Parlamentets evne til at 

gøre brug af alle sine beføjelser skal 

styrkes; mener, at en forhøjelse på 

maksimalt 1,9 % vil udgøre et 

tilstrækkeligt niveau; 

Or. en 
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Ændringsforslag   6 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

5. minder om, at det foreløbige forslag til 

budgetoverslag for 2015, som det fremgår 

af generalsekretærens beretning, vedrører 

et beløb på 1 822 929 112 EUR (20,09 % 

af udgiftsområde V); tager forhøjelsen på 

3,83 % i forhold til 2014-budgettet ad 

notam; bemærker, at 0,67 % af denne 

forhøjelse skyldes godtgørelsen til 

medlemmerne ved mandatophør, som er 

lovpligtige og obligatoriske udgifter, og 

1,42 % til langsigtede investeringer i 

forbindelse med udvidelsen af KAD-

Bygningen; bemærker, at stigningen for de 

øvrige udgiftsposter dermed svarer til 

+1,74 %; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   7 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

6. tager Parlamentets foreløbige forslag til 

budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som 

vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til 

efterretning; glæder sig over niveauet af 

det foreløbige forslag til budgetoverslag 

som vedtaget af Præsidiet, der ligger 

væsentligt under det oprindelige forslag; 

beklager imidlertid den langstrakte og 

vanskelige procedure; 

6. tager Parlamentets foreløbige forslag til 

budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som 

vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til 

efterretning; beklager niveauet af det 

foreløbige forslag til budgetoverslag som 

vedtaget af Præsidiet, selv om det ligger 

væsentligt under det oprindelige forslag; 

beklager desuden den langstrakte og 

vanskelige procedure; 

Or. en 
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Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

7. godkender budgetoverslaget for 2015 på 

1 794 929 112 EUR, som svarer til en 

generel forhøjelse på 1,8 % i forhold til 

2014-budgettet, og accepterer endvidere at 

medtage de obligatoriske ekstraordinære 

udgifter på 0,4 %, som hidrører fra den 

nye aftale om justeringskoefficienten for 

vederlag og pensioner, heri; 

7. forkaster budgetoverslaget for 2015 på 

1 794 929 112 EUR, som svarer til en 

generel forhøjelse på 2,2 % i forhold til 

2014-budgettet;  

Or. en 
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Ændringsforslag   9 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 7a. mener, at der kan opnås yderligere 

besparelser, hvis der kastes et kritisk blik 

på budgetposterne for ikt, udgifterne til 

køretøjer og reserven til uforudsete 

udgifter; 

Or. en 
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Ændringsforslag   10 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 18a. gentager, at Parlamentet er 

ansvarligt for at handle bæredygtigt; 

glæder sig over de bestræbelser, der er 

gjort for at opnå et papirløst miljø, og det 

løbende, værdifulde arbejde, der gøres via 

EMAS-tilgangen; mener, at der er behov 

for fortsat budgetstøtte til EMAS-

processen; 

Or. en 
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Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 19a. beklager fastfrysningen af 

bevillingerne til de politiske grupper; 

mener, at de politiske grupper er 

uundværlige bidragsydere til 

Parlamentets lovgivningsmæssige og 

ikkelovgivningsmæssige arbejde og 

udøvelsen af dets kontrolbeføjelser; 

Or. en 

 

 


