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13.4.2016 A8-0131/27 

Ändringsförslag  27 

Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet anser att den 

nuvarande beskrivningen av ledamöternas 

parlamentariska verksamhet på 

parlamentets webbplats inte är korrekt och 

att den inte avspeglar ledamöternas 

verkliga verksamhet och engagemang. 

Parlamentet föreslår att den nuvarande 

metoden med rangordning av webbplatser 

avskaffas och att information om varje 

enskild ledamots verksamhet bättre 

framhålls på parlamentets officiella 

webbplats. Parlamentet kräver en 

utvärdering av presentationen, i synnerhet 

när det gäller röstmotiveringar och 

anföranden på en minut, inbegripet en 

möjlighet att visa dem separat från 

inläggen i kammaren, samt en bedömning 

av mervärdet med röstförklaringar och 

möjliga alternativ. Parlamentet förväntar 

sig att presidiets behöriga arbetsgrupp som 

arbetar med denna fråga lägger fram sin 

agenda och sina slutsatser inför 

budgetutskottet så snart de finns 

tillgängliga. 

28. Europaparlamentet anser att den 

nuvarande beskrivningen av ledamöternas 

parlamentariska verksamhet på 

parlamentets webbplats inte är korrekt och 

att den inte avspeglar ledamöternas 

verkliga verksamhet och engagemang. 

Parlamentet förväntar sig att presidiets 

behöriga arbetsgrupp som arbetar med 

denna fråga lägger fram sin agenda och 

sina slutsatser inför parlamentet. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Ändringsförslag  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 32a. Europaparlamentet anser att i det 

rådande ekonomiska läget bör inga 

ytterligare Parlamentarium-projekt 

lanseras utan att budgetutskottet först 

tillfrågas och ger sitt godkännande.  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Ändringsförslag  29 

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

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

Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 38a. Europaparlamentet begär en 

årsrapport från generalsekreteraren om 

högre tjänstemän vars kontrakt med 

parlamentet har upphört och som i sina 

nya jobb kan komma i intressekonflikt i 

enlighet med artikel 16 i 

tjänsteföreskrifterna. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Ändringsförslag  30 

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

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

Scholz  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att öppna de interna 

uttagningsproven för alla 

personalkategorier, däribland 

ackrediterade ledamotsassistenter. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Ändringsförslag  31 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 39b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39b. Europaparlamentet anser att 

budgetposten ”åtgärder till förmån för 

institutionens personal” och i synnerhet 

de subventioner som beviljas 

personalorganisationer under 

budgetposten ”socialt stöd” (1630-03) bör 

förvaltas på ett mer transparent sätt och 

gemensamt av hela personalen, dvs. av 

personalkommittén och kommittén för 

ackrediterade parlamentsassistenter. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Ändringsförslag  32 

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  

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 40a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 40a. Europaparlamentet beklagar djupt de 

förslagna nedskärningarna i de 

europeiska beräkningarna för utgifter på 

1 200 000 EUR i översättningstjänster och 

2 000 000 EUR för tolkning, eftersom 

man erkänner kvaliteten och mervärdet av 

tolkarnas tjänster. Parlamentet kräver en 

varaktig överenskommelse i ett tidigt 

skede mellan generalsekreteraren och 

företrädarna för tolkarna, där 

högkvalitativa arbetsvillkor kombineras 

med en effektiv förvaltning i syfte att 

undvika obalanser när det gäller 

arbetstider och allmän otrygghet bland 

tolkarna. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att lägga fram nya 

förslag, såsom större användning av 

översättning och tolkning på begäran, i 

synnerhet när det gäller verksamheten i 

de tvärpolitiska grupperna. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Ändringsförslag  33 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet uttrycker förbehåll 

när det gäller förslaget att internalisera 

chaufförstjänsterna och ersätta den externa 

tjänsteleverantören med kontraktsanställda 

vid parlamentet, vilket kommer att 

medföra cirka 3,7 miljoner EUR i 

omedelbara extra utgifter. Parlamentet 

anser att ett väl organiserat externt 

kontrakt, som ingåtts i enlighet med 

tillämpliga regler för offentlig 

upphandling, där den externa 

tjänsteleverantören har en klar skyldighet 

att ta ansvar för säkerhets- och 

bakgrundskontroller samt för att säkra 

anständiga arbetsvillkor och löner bör 

övervägas som en alternativ möjlighet. 

Parlamentet skulle enbart överväga en 

internalisering om dess kostnader inte 

överstiger kostnaderna för det nuvarande 

systemet, och om det möjliggör 

anständiga arbetsvillkor och löner till 

chaufförerna, jämnare könsfördelning 

och användning av mer miljövänliga 

bilar. Parlamentet kräver att detaljerad 

information lämnas till budgetutskottet 

innan något beslut fattas. 

46 Europaparlamentet stöder förslaget att 

internalisera chaufförstjänsterna och ersätta 

den externa tjänsteleverantören med 

kontraktsanställda vid parlamentet, vilket 

skulle medföra cirka 3,7 miljoner EUR i 

omedelbara extra utgifter. Det möjliggör 

anständiga arbetsvillkor och löner till 

chaufförerna, jämnare könsfördelning 
och användning av mer miljövänliga 

bilar. Parlamentet uppmanar presidiet och 

generalsekreteraren att utveckla det 

projektet inom ramen för de förstärkta 

säkerhetsåtgärderna så att tillförlitliga 
och säkra transportmedel kan erbjudas 

ledamöterna på parlamentets alla 

arbetsorter. Parlamentet kräver därför att 

detaljerad information lämnas till 

budgetutskottet innan något beslut fattas. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Ändringsförslag  34 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 55a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet välkomnar 

införandet av åtgärder, till följd av 

översynen av budgetordningen, för 

grönare och mer social offentlig 

upphandling. Parlamentet beklagar 

avsaknaden av en Emas-enhet som 

behandlar sociala frågor, i synnerhet i 

samband med utarbetandet av 

kontraktsmässiga arrangemang för 

offentlig upphandling som involverar EU-

institutionerna, och som övervakar 

kontraktens genomförande. Parlamentet 

kräver att en sådan enhet inrättas inom 

Europaparlamentet. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 56a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 56a. Europaparlamentet anser att 

ytterligare besparingar kan göras på 

möbler då man anser att ökningen på 3 

589 832 EUR för 2016 och en liknande 

ökning för 2017 jämfört med 2 415 168 

EUR 2015, är allt annat än rimlig. 

Or. en 

 

 


