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28.4.2015 A8-0144/1 

Ändringsförslag  1 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet anser att parlamentet 

måste föregå med gott exempel och göra 

särskilda ansträngningar när det gäller 

storleken på sin budget och sina 

utgiftsökningar jämfört med 2015. 

Parlamentet betonar att 2016 års budget 

bör ha en realistisk grund och att den bör 

vara förenlig med principerna om 

budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning. 

6. Europaparlamentet anser att parlamentet 

måste föregå med gott exempel och göra 

särskilda ansträngningar när det gäller 

storleken på sin budget och inte öka sina 

utgifter jämfört med 2015. Parlamentet 

betonar att 2016 års budget bör ha en 

realistisk grund och att den bör vara 

förenlig med principerna om 

budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Ändringsförslag  2 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar att för att 

parlamentets ledamöter ska kunna fullgöra 

sina mandat och för att förstärka 

parlamentets förmåga att utöva alla sina 

befogenheter måste tillräckliga resurser 

ställas till förfogande. Parlamentet betonar 

att de lagstadgade och obligatoriska 

utgifter som krävs för 2016 måste täckas. 

8. Europaparlamentet betonar att för att det 

nya parlamentets ledamöter ska kunna 

fullgöra sina mandat och för att förstärka 

parlamentets förmåga att utöva alla sina 

befogenheter måste tillräckliga resurser 

ställas till förfogande, men anser att det är 

olämpligt att öka ersättningen för 

assistentstödet. Parlamentet betonar att de 

lagstadgade och obligatoriska utgifter som 

krävs för 2016 måste täckas. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Ändringsförslag  3 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet beklagar den 

enorma ökningen av anslagen till 

europeiska politiska partier och stiftelser. 

Parlamentet anser inte att denna 

budgetpost är prioriterad utan endast ett 

sätt att slösa med EU-skattebetalarnas 

pengar. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Ändringsförslag  4 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att den 

övergripande ökningen av utgifterna i 

parlamentets budget för 2016 jämfört med 

2015 bör avgöras av följande två faktorer: 

10. Europaparlamentet anser att det inte 

finns något behov att öka utgifterna i 

parlamentets budget för 2016 jämfört med 

2015. 

i) ökningstakten för de löpande 

utgifterna, som inte får överstiga 1,6 %, 

 

ii) nivån för de extraordinära utgifter som 

behövs under 2016 för att öka säkerheten 

i Europaparlamentet byggnader och it-

säkerheten i Bryssel till ett belopp om 

högst 15 miljoner EUR. 

 

Parlamentet betonar att besparingar inom 

andra områden därför är nödvändiga. 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Ändringsförslag  5 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet fastställer nivån för 

sina löpande utgifter/driftsutgifter för 

2016 till 1 823 648 600 EUR, vilket 

motsvarar en ökning med 1,6 % jämfört 

med budgeten för 2015, och kompletterar 

sitt förslag till budgetberäkning med den 

exceptionella extraordinära utgiften på 

15 miljoner EUR som begärs för 2016 för 

att förstärka säkerheten i parlamentets 

byggnader i Bryssel samt parlamentets it-

säkerhet. 

12. Europaparlamentet fastställer nivån för 

sina utgifter för 2016 till 

1 794 929 112 EUR, vilket motsvarar 

budgeten för 2015, och anser att den 

exceptionella extraordinära utgiften på 

15 miljoner EUR som begärs för 2016 för 

att förstärka säkerheten i parlamentets 

byggnader i Bryssel samt parlamentets it-

säkerhet bör finansieras genom 

besparingar i andra budgetposter. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Ändringsförslag  6 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet anser att 

parlamentet behöver förses med moderna 

och högeffektiva arbetsutrymmen för 

ledamöterna och personalen. 

20. Europaparlamentet anser att 

parlamentet behöver förses med moderna 

och högeffektiva arbetsutrymmen för 

ledamöterna och personalen. Parlamentet 

anser dock att inga onödiga och dyra 

beslut bör fattas innan en grundlig 

kostnadseffektivitetsanalys har gjorts. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Ändringsförslag  7 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att rapportera till 

budgetutskottet om utvärderingen av 2014 

års parlamentsvalkampanj samt om 

ändamålsenligheten när det gäller 

parlamentets kommunikationsåtgärder för 

att nå ut till allmänheten. 

28. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att rapportera till 

budgetutskottet om utvärderingen av 2014 

års parlamentsvalkampanj samt om 

ändamålsenligheten när det gäller 

parlamentets kommunikationsåtgärder för 

att nå ut till allmänheten. Parlamentet 

påminner om sina betänkligheter när det 

gäller användningen av offentliga medel 

för den här typen av 

propagandakampanjer. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Ändringsförslag  8 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 30 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet uppmanar presidiet 

att låta göra en oberoende utvärdering av 

det första europeiska 

ungdomsevenemanget innan man 

organiserar nästa evenemang. 

30. Europaparlamentet uppmanar presidiet 

att låta göra en oberoende utvärdering av 

det första och dyra europeiska 
ungdomsevenemanget innan man 

organiserar nästa evenemang. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Ändringsförslag  9 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 31 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet noterar att 

invigningen av Europeiska historiens hus 

är planerad till 2016. Parlamentet begär 

att generalsekreteraren i lämplig tid före 

parlamentets behandling under hösten för 

budgetutskottet presenterar en uppdaterad 

budgetplan för de kommande fem åren 

med de beräknade driftsutgifterna för 

Europeiska historiens hus från och med 

invigningen, inklusive kommissionens 

medverkan. Parlamentet påminner om att 

det i budgeten för 2014 inrättades en ny 

budgetpost 16 03 04 ”Europeiska 

historiens hus” i avsnitt III i 

unionsbudgeten för kommissionens 

bidrag till driftskostnaderna för 

Europeiska historiens hus. 

31. Europaparlamentet anser att 

Europeiska historiens hus är onödigt med 

tanke på Parlamentarium, där det redan 

finns en särskild avdelning om den 

europeiska integrationens historia. 

Parlamentet uppmanar därför 

generalsekreteraren att beakta alternativa 

lösningar för Eastman-byggnaden och att 

lämna projektet Europeiska historiens hus. 

Or. en 



 

AM\1059522SV.doc  PE555.200v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.4.2015 A8-0144/10 

Ändringsförslag  10 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 – avsnitt I – 

parlamentet 

2015/2012(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet välkomnar förslaget 

att utöka personalen vid 

utskottssekretariaten för att ledamöterna 

ska få det stöd som krävs för att fylla 

kontrollfunktionen, särskilt i de utskott 

som för närvarande eller i framtiden har 

störst antal genomförandeakter och 

delegerade akter. 

35. Europaparlamentet välkomnar förslaget 

att utöka personalen vid 

utskottssekretariaten för att ledamöterna 

ska få det stöd som krävs för att fylla 

kontrollfunktionen, särskilt i de utskott 

som för närvarande eller i framtiden har 

störst antal genomförandeakter och 

delegerade akter. Parlamentet 

understryker att varje ökning av 

personalstyrkan i vilket fall som helst 

endast ska göras genom omplaceringar. 

Or. en 

 

 


