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Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU’s almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 40a. anbefaler endvidere Præsidiet at 

overveje at udvide de eksisterende 

redskaber og/eller sanktioner og tage 

disse i anvendelse, når der opstår 

interessekonflikter, og til at betragte den 

nugældende adfærdskodeks som et 

dokument, der løbende kan præciseres 

eller forbedres, når og hvis det rådgivende 

udvalg eller Præsidiet selv bringer nye 

aspekter for dagen; opfordrer navnlig til 

en præcisering af, at organisationer, der 

driver lobbyvirksomhed, ikke må yde 

støtte i form af personale til medlemmer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 69 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. påpeger vanskelighederne ved at 

ansætte tjenestemænd eller øvrige ansatte, 

specielt fra nogle medlemsstater; 

bemærker, at de aktuelle lønvilkår og 

startlønnen i institutionerne er mindre 

attraktive for nye medarbejdere; påpeger, 

at de hverken tilbyder konkurrencedygtige 

lønninger eller attraktive 

karrieremuligheder for så vidt angår 

mange borgere fra EU-15, hvis 

statsborgere netop er dem, der er ved at nå 

pensionsalderen; fastholder, at dette 

forhold sammenholdt med den 

uundgåelige indskrumpning af den 

europæiske offentlige forvaltning i nær 

fremtid vil få negativ indflydelse på 

kvaliteten af den service, der leveres, og 

føre til, at risikoen for større geografisk 

ubalance øges; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at Revisionsretten i 

sin beretning af 11. juli 2014 anfører, at 

der potentielt kunne spares omkring 114 

mio. EUR årligt på Unionens budget, hvis 

Parlamentet centraliserede sine 

aktiviteter; 

Or. en 

 

 


