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Ændringsforslag  27 

Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. mener, at den nuværende gengivelse af 

medlemmernes parlamentariske aktiviteter 

på Parlamentets websted ikke er 

tilstrækkelig nøjagtig og ikke afspejler 

medlemmernes reelle aktiviteter og indsats; 

foreslår, at man går bort fra den 

nuværende praksis med at rangordne 

websteder, og at oplysningerne om de 

enkelte medlemmers aktiviteter på 

Parlamentets officielle websted samtidig 

forbedres; opfordrer til, at der foretages 

en vurdering af præsentationen af navnlig 

stemmeforklaringer og indlæg af et 

minuts varighed, herunder muligheden 

for, at de angives særskilt fra øvrige 

indlæg på plenarforsamlingen, og til, at 

der foretages en vurdering af merværdien 

af stemmeforklaringer og eventuelle 

alternativer hertil; forventer, at den 

relevante arbejdsgruppe i Præsidiet, som 

tager sig af dette spørgsmål, forelægger sin 

dagsorden og sine resultater for 

Budgetudvalget, så snart de foreligger; 

28. mener, at den nuværende gengivelse af 

medlemmernes parlamentariske aktiviteter 

på Parlamentets websted ikke er 

tilstrækkelig nøjagtig og ikke afspejler 

medlemmernes reelle aktiviteter og indsats; 

forventer, at den relevante arbejdsgruppe i 

Præsidiet, som tager sig af dette spørgsmål, 

forelægger sin dagsorden og sine 

resultaterne for Parlamentet; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. er af den opfattelse, at der under de 

nuværende økonomiske omstændigheder 

ikke bør igangsættes flere 

Parlamentarium-projekter uden 

forudgående høring af og godkendelse fra 

Budgetudvalget;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Ændringsforslag  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 38a. kræver en årlig rapport fra 

generalsekretæren om højtstående 

tjenestemænd, hvis kontrakter med 

Parlamentet er afsluttet, og som i deres 

nye stillinger kan være endt i en 

interessekonflikt som omhandlet i artikel 

16 i vedtægten for tjenestemænd i Den 

Europæiske Union; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39a. opfordrer generalsekretæren til at 

åbne de interne udvælgelsesprøver for alle 

kategorier af ansatte, herunder også for 

akkrediterede parlamentariske 

assistenter; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39b. mener, at artiklen "Foranstaltninger 

til fordel for institutionens personale" i 

budgettet og særlig de tilskud, der 

udbetales til personaleorganisationer fra 

udgifterne til "velfærd", budgetpost 1630-

03, bør forvaltes på en mere gennemsigtig 

måde af hele personalet i fællesskab, dvs. 

af Personaleudvalget og APA-udvalget; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 40a. beklager dybt de foreslåede 

nedskæringer i EU's overslag over 

udgifter for 2017 på 1 200 000 EUR for så 

vidt angår oversættelsestjenester og 

2 000 000 EUR for så vidt angår tolkning, 

idet det anerkender kvaliteten og 

merværdien af de tjenesteydelser, som 

tolkene leverer; opfordrer til en snarlig, 

holdbar aftale mellem generalsekretæren 

og tolkenes repræsentanter, inden for 

hvilken arbejdsvilkår af høj kvalitet 

kombineres med en effektiv forvaltning 

med henblik på at undgå misforhold for 

så vidt angår arbejdstider og generel 

usikkerhed blandt tolkene; anmoder 

generalsekretæren om at fremsætte 

yderligere forslag om øget brug af 

oversættelse og tolkning efter anmodning, 

navnlig i forbindelse med aktiviteterne i 

de tværpolitiske grupper i Europa-

Parlamentet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Ændringsforslag  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. er forbeholden over for forslaget om 

internalisering af chaufførtjenesten og 

erstatning af den eksterne tjenesteudbyder 

med kontraktansatte ved Parlamentet, 

hvilket vil svare til ca. 3,7 mio. EUR i 

umiddelbare ekstraudgifter; mener, at en 

velorganiseret ekstern kontrakt, som 

indgås i henhold til de gældende regler 

for offentlige indkøb, hvor den eksterne 

tjenesteudbyder klart er forpligtet til at 

tage ansvar for sikkerheds- og 

baggrundskontroller samt anstændige 

arbejdsvilkår og lønninger, bør betragtes 

som en alternativ løsning; vil kun 

overveje internalisering, hvis dens 

omkostninger ikke overstiger de 

omkostninger, der er forbundet med det 

nuværende system, og hvis den muliggør 

anstændige arbejdsvilkår og løn til 

chauffører, en bedre kønsbalance og 

anvendelse af "grønnere" biler; anmoder 

om, der stilles detaljerede oplysninger til 

rådighed for Budgetudvalget, inden der 

træffes en beslutning; 

46. støtter forslaget om internalisering af 

chaufførtjenesten og erstatning af den 

eksterne tjenesteudbyder med 

kontraktansatte ved Parlamentet, hvilket vil 

svare til ca. 3,7 mio. EUR i umiddelbare 

ekstraudgifter; mener, at dette åbner 

mulighed for en bedre kønsbalance og 

anvendelse af "grønnere" biler; anmoder 

Præsidiet og generalsekretæren om at 

udvikle dette projekt inden for rammerne 

af de øgede sikkerhedsforanstaltninger 

med henblik på at tilvejebringe pålidelige 
og sikre transportmidler til medlemmerne 

på alle Parlamentets arbejdssteder; 

anmoder derfor om, der stilles detaljerede 

oplysninger til rådighed for 

Budgetudvalget, inden der træffes en 

beslutning; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 55a. glæder sig over, at der som følge af 

revisionen af finansforordningen er 

indført foranstaltninger til sikring af 

grønnere og mere socialt orienterede 

offentlige indkøb; beklager, at der ikke 

findes nogen enhed svarende til EMAS, 

der tager sig af sociale spørgsmål – 

navnlig når der udarbejdes kontraktlige 

ordninger i forbindelse med procedurer 

for offentlige udbud, som involverer EU-

institutioner – og som overvåger 

gennemførelsen af kontrakterne; 

opfordrer til, at der oprettes en sådan 

enhed i Parlamentet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Ændringsforslag  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 56a. mener, at der kan foretages 

yderligere besparelser på møbler, eftersom 

det finder, at en forhøjelse på 3 589 832 

EUR for 2016 og en tilsvarende forhøjelse 

for 2017 i forhold til de 2 415 168 EUR i 

2015 langt fra er rimelig; 

Or. en 

 

 


