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Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. bemærker med bekymring de meget 

store indbyrdes forskelle i de forskellige 

institutioners udgifter til oversættelse; 

opfordrer derfor den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe for oversættelse til at 

indkredse årsagerne til de nævnte 

forskelle og til at foreslå løsninger for at 

rette op på denne ubalance og opnå en 

harmonisering af udgifterne til 

oversættelse, idet der udøves den største 

respekt for den sproglige kvalitet og 

mangfoldighed; mener, at arbejdsgruppen 

med henblik på dette bør relancere 

samarbejdet mellem institutionerne med 

henblik på at udveksle bedste praksis og 

resultater og finde frem til områder, hvor 

samarbejdet eller aftalerne mellem 

institutionerne kan styrkes; mener, at 

arbejdsgruppen ligeledes bør have som 

mål at udvikle en fælles metode for alle 

institutionerne til præsentation af 

oversættelsesomkostningerne med henblik 

på at forenkle analysen og 

sammenligningen af omkostningerne; 

opfordrer til, at arbejdsgruppen 

fremlægger disse resultater inden 

udgangen af 2015; opfordrer alle 

institutionerne til at deltage aktivt i den 

interinstitutionelle arbejdsgruppes 

arbejde; minder om, at det er af afgørende 

betydning, at flersprogethed i EU-

institutionerne bevares for at sikre 



 

AM\1058774DA.doc  PE555.124v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

ligebehandling af og lige muligheder for 

alle Unionens borgere; 

Or. en 
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Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. anmoder om detaljerede oplysninger 

om resultaterne af midtvejsevalueringen 

og forventer, at denne evaluering 

ligeledes vil omfatte en fælles vurdering 

af de budgetbesparelser, der opnås som 

følge af samarbejdsaftalen; 

Or. en 

 

 


