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28.4.2015 A8-0144/13 

Ändringsförslag  13 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet noterar att 

överföringarna i slutet av föregående års 

budget uppgick till 71,5 miljoner EUR, 

vilket motsvarar 4 % av den totala 

budgeten. Parlamentet anser att detta är 

ett tydligt tecken på överbudgetering, och 

tror därför att en ökning på ca 2 % för 

detta års budget vore helt tillräckligt för 

att finansiera parlamentets behov. 

Or. en 



 

AM\1059519SV.doc  PE555.200v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.4.2015 A8-0144/14 

Ändringsförslag  14 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-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 17a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Med hänsyn till den aktuella krisen 

anser Europaparlamentet dock att det inte 

är lämpligt att höja ledamöternas 

sekretariatsersättning. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Ändringsförslag  15 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 18a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet begär att 

ledamöterna ska motivera 50 % av sina 

utgifter som belastar kontot Ersättning för 

allmänna utgifter genom att lämna in 

styrkande handlingar. Parlamentet anser 

att detta skulle ge en fingervisning om 

huruvida anslagets nuvarande nivå är 

motiverad. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Ändringsförslag  16 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 23a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 23a. Europaparlamentet är förvånat över 

att utgifterna för it än en gång har ökat 

kraftigt, då dessa i de flesta fall inte är 

säkerhetsrelaterade. Parlamentet undrar 

varför en ökning med 3,9 miljoner EUR 

för översättning samt 3,6 miljoner EUR 

för personaladministration är nödvändig. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Ändringsförslag  17 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet anser att den allt 

större användningen av elektroniska 

medier och elektronisk utrustning medför 

att it-säkerheten måste ägnas större 

uppmärksamhet för att säkerställa högsta 

möjliga grad av säkerhet för parlamentets 

informations- och kommunikationssystem. 

Parlamentet anser att åtgärder inom detta 

område bör bygga på en tydlig utvärdering 

av parlamentets behov och beslutas inom 

ramen för budgetförfarandet. 

23. Europaparlamentet anser att den allt 

större användningen av elektroniska 

medier och elektronisk utrustning medför 

att it-säkerheten måste ägnas större 

uppmärksamhet för att säkerställa högsta 

möjliga grad av säkerhet för parlamentets 

informations- och kommunikationssystem. 

Parlamentet anser att åtgärder inom detta 

område bör bygga på en tydlig utvärdering 

av parlamentets behov och beslutas inom 

ramen för budgetförfarandet. Bästa sättet 

att skapa it-säkerhet är att öka 

användningen av mjukvara med öppen 

källkod och kryptering. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Ändringsförslag  18 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 27a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 27a. Europaparlamentet anser att det är 

önskvärt att ta ett lån för att finansiera de 

kvarstående kostnaderna i samband med 

KAD-byggnaden för att undvika en alltför 

stor ökning av parlamentets budget. Med 

överskott i slutet av åren kan ett sådant 

lån betalas tillbaka snabbare.  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Ändringsförslag  19 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 30a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet är öppet för idén 

att kopiera det synnerligen framgångsrika 

Parlamentarium i viktiga europeiska 

städer. Detta bör emellertid förvekligas 

först i medlemsstater där euroskepticism 

är ett verkligt problem. Därför anser 

parlamentet att Berlin inte bör vara den 

första platsen för en sådan kopia. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Ändringsförslag  20 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 30b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30b. Europaparlamentet begär att insatser 

görs för att underlätta för socialt 

missgynnade medborgare och de som 

deltar i projekt inom ramen för 

socialfonden att besöka parlamentets 

besökscentrum. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att lägga fram 

förslag om att i samarbete och 

samordning med järnvägsbolagen inom 

vissa avstånd och gränser ersätta 

resekostnader. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Ändringsförslag  21 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 30c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30c. Europaparlamentet efterlyser en 

utvärdering av kostnaderna för 

ledamöternas officiella besöksgrupper. 

Parlamentet anser att de medel som 

anslås inte är tillräckliga längre eftersom 

beloppen inte har ändrats på många år 

samtidigt som priserna för till exempel 

inkvartering och resor har ökat stadigt. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Ändringsförslag  22 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-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 
Rubrik, punkterna 30d och 30e (nya) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Parlamentets miljöpåverkan  

 30d. Europaparlamentet påminner om sitt 

eget ansvar att agera på ett hållbart sätt. 

Parlamentet välkomnar de 

ansträngningar som gjorts för att uppnå 

en papperslös miljö och det pågående 

värdefulla arbete som genomförs med 

hjälp av Emas. Parlamentet anser att 

Emas-processen behöver fortsatt stöd från 

budgeten. 

 30e. Parlamentet efterlyser en utvärdering 

av resultatet av det frivilliga valet när det 

gäller att flyga i affärsklass på korta 

distanser. 

Or. en 

 

 


