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22.4.2015 A8-0082/30 

Ændringsforslag  30 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. der påpeger, at Parlamentet er den 

eneste af alle institutionerne, der ikke 

meddeler decharge til generalsekretæren 

eller til en ansvarlig næstformand, men 

derimod til sin formand; 

Or. en 



 

AM\1058921DA.doc  PE555.123v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

 

22.4.2015 A8-0082/31 

Ændringsforslag  31 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer indtrængende 

afdelingsledelsen og den centrale ledelse til 

uden yderligere forsinkelse at gennemføre 

de resterende "uafsluttede aktioner"; 

opfordrer dem til at efterleve strengere 

tidsplaner for de aktioner, der skal 

gennemføres; opfordrer den interne revisor 

til at holde Budgetkontroludvalget 

orienteret om de fremskridt, der gøres med 

hensyn til disse aktioner; 

19. opfordrer indtrængende 

afdelingsledelsen og den centrale ledelse til 

uden yderligere forsinkelse at gennemføre 

de resterende "uafsluttede aktioner"; 

opfordrer dem til at efterleve strengere 

tidsplaner for de aktioner, der skal 

gennemføres; opfordrer den interne revisor 

til at holde Budgetkontroludvalget 

orienteret om de fremskridt, der gøres med 

hensyn til disse aktioner; opfordrer dem til 

endvidere at  kvantificere omkostninger 

og besparelser ved de nye 

foranstaltninger, der foreslås i denne 

beslutning, og medtage disse i 

opfølgningen af 2013-

dechargeproceduren; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Ændringsforslag  32 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. bemærker oprettelsen af det nye 

Generaldirektorat for Parlamentarisk 

Forskning, der vil yde uafhængig 

akademisk rådgivning, primært til 

individuelle medlemmer, og dermed 

supplere politikafdelingernes arbejde med 

at imødekomme de parlamentariske 

organers behov; 

32. bemærker oprettelsen af det nye 

Generaldirektorat for Parlamentarisk 

Forskning, der vil yde uafhængig 

akademisk rådgivning, primært til 

individuelle medlemmer, og dermed 

supplere politikafdelingernes arbejde med 

at imødekomme de parlamentariske 

organers behov; udtrykker frygt for, at en 

eksponentiel vækst i og udbredelse af 

dokumenter om vidt forskellige emner, 

som udgives i Parlamentets navn, kan 

skabe forvirring i offentligheden i forhold 

til de tekster, der vedtages efter den 

almindelige lovgivningsprocedure og 

udgør det legitime udtryk for Europa-

Parlamentets holdning; henstiller, at 

generalsekretæren fremlægger forslag om 

igen at give Europa-Parlamentets centrale 

politiske aktiviteter forrang, således at der 

anvendes flest mulige ressourcer på at 

styrke medlemmernes, de politiske 

gruppers og de parlamentariske udvalgs 

parlamentariske arbejde; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Ændringsforslag  33 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. hilser oprettelsen af en tjeneste for 

konsekvensanalyse af EU-lovgivning 

velkommen; opfordrer til, at denne tjeneste 

sætter fokus på de kompromisser, som 

Parlamentet har forhandlet sig frem til, og 

Parlamentets ændringer til Kommissionens 

forslag; opfordrer til, at der senest den 30. 

oktober 2015 udarbejdes et koncept for 

hurtig evaluering/konsekvensanalyse af 

lovgivning og til, at denne tjeneste 

profileres blandt medlemmerne samt til, at 

der opstilles en plan over de samlede 

omkostninger; opfordrer indtrængende 

denne tjeneste til regelmæssigt at udveksle 

synspunkter med de tilsvarende tjenester i 

Kommissionen, Rådet og de nationale 

parlamenter; 

33. hilser oprettelsen af en tjeneste for 

konsekvensanalyse af EU-lovgivning 

velkommen; opfordrer til, at denne tjeneste 

sætter fokus på de kompromisser, som 

Parlamentet har forhandlet sig frem til, og 

Parlamentets ændringer til Kommissionens 

forslag; anmoder i den forbindelse om, at 

der udarbejdes harmoniserede regler for 

formænd for og medlemmer af Præsidiet, 

udvalg og parlamentariske delegationer 

med henblik på at undgå praksisser i 

udøvelsen af disses institutionelle hverv, 

der kunne være selvmodsigende, 

diskriminerende og/eller give anledning 

til pålæggelse af sanktioner; opfordrer til, 

at der senest den 30. oktober 2015 

udarbejdes et koncept for hurtig 

evaluering/konsekvensanalyse af 

lovgivning og til, at denne tjeneste 

profileres blandt medlemmerne samt til, at 

der opstilles en plan over de samlede 

omkostninger; opfordrer indtrængende 

denne tjeneste til regelmæssigt at udveksle 

synspunkter med de tilsvarende tjenester i 

Kommissionen, Rådet og de nationale 

parlamenter; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Ændringsforslag  34 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. noterer sig oprettelsen af 

Generaldirektoratet for Sikkerhed og 

Beskyttelse; minder om, at 

internaliseringen af Parlamentets 

sikkerhedstjenester har givet besparelser på 

195 000 EUR i 2013 og forventes at give 

besparelser på over 11 mio. EUR i 

perioden 2013-2016; mener, at der bør 

forhandles med den belgiske stat om et 

større bidrag fra den til Parlamentets 

sikkerhed, eftersom den drager økonomisk 

fordel af EU-institutionernes 

tilstedeværelse på sit territorium; opfordrer 

til, at der foretages en evaluering af 

kvaliteten af sikkerhedstjenesten før og 

efter oprettelsen af Generaldirektoratet for 

Sikkerhed og Beskyttelse til forelæggelse 

for Budgetkontroludvalget senest den 30. 

september 2015; fastholder, at der skal 

foretages en komparativ analyse af andre 

institutioners sikkerhedssystemer; 

35. noterer sig oprettelsen af 

Generaldirektoratet for Sikkerhed og 

Beskyttelse; minder om, at 

internaliseringen af Parlamentets 

sikkerhedstjenester har givet besparelser på 

195 000 EUR i 2013 og forventes at give 

besparelser på over 11 mio. EUR i 

perioden 2013-2016; mener, at der bør 

forhandles med den belgiske stat om et 

større bidrag fra den til Parlamentets 

sikkerhed, eftersom den drager økonomisk 

fordel af EU-institutionernes 

tilstedeværelse på sit territorium; opfordrer 

til, at der foretages en evaluering af 

kvaliteten af sikkerhedstjenesten før og 

efter oprettelsen af Generaldirektoratet for 

Sikkerhed og Beskyttelse til forelæggelse 

for Budgetkontroludvalget senest den 30. 

september 2015; opfordrer indtrængende 

til at finde en løsning på det nuværende 

misforhold mellem på den ene side den 

utilstrækkelige, kortsigtede planlægning 

og på den anden behovet for forening af 

arbejds- og privatliv; fastholder, at der skal 

foretages en komparativ analyse af andre 

institutioners sikkerhedssystemer; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Ændringsforslag  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 56a. Info Point: er betænkelig ved den 

beslutning, Parlamentets administration 

har truffet om at lukke Euro Info Point 

definitivt fra den 31. marts 2015; 

understreger sin utilfredshed med, at det 

endnu en gang ikke blev rettidigt 

orienteret om denne beslutning; 

fremhæver betydningen af Euro Info 

Point, som gør det lettere at levere 

dokumentation på alle officielle sprog om 

Parlamentets arbejde til unionsborgerne, 

navnlig til besøgsgrupper støttet af 

medlemmer af Parlamentet; opfordrer til, 

at den dokumentation og de ydelser, som 

Euro Info Point leverer, fortsat 

bibeholdes på en lettilgængelig måde og 

med samme synlighed og tilgængelighed, 

som de hidtil har haft, og udtrykker 

bekymring for, hvad der skal ske med 

Euro Info Points midlertidigt ansatte; 

opfordrer generalsekretæren til at holde 

Parlamentet underrettet om disse 

spørgsmål; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Ændringsforslag  36 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

(2014/2078(DEC)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 69a. anmoder om en undersøgelse af de 

aktiviteter, som Personaleudvalget 

organiserer og finansierer, med nærmere 

angivelse af aktivitetstyper, afholdte 

udgifter og overensstemmelsen med 

princippet om forsvarlig økonomisk 

forvaltning; 

Or. en 

 

 

 


