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20.4.2016 A8-0135/13 

Ændringsforslag  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 117 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 117a. kræver, at der etableres et hurtigt 

varslingssystem i krisesituationer, der gør 

det muligt for GD ITEC i samarbejde med 

GD SAFE hurtigt at sende meddelelser pr. 

sms eller e-mail til medlemmer og ansatte, 

som vælger at være opført på en sådan 

meddelelsesliste, der anvendes i specifikke 

sikkerhedsmæssige nødsituationer; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Ændringsforslag  14 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. noterer sig, at de nye kontrakter for 

cateringaktiviteter i Bruxelles, der blev 

indgået i 2015, ikke længere foreskriver en 

eneret for en cateringleverandør; forventer, 

at de planlagte mindre spisesteder i 

Bruxelles skal drives på en måde, der 

inddrager SMV'er og fremmer diversitet 

blandt cateringudbyderne for at sikre et 

serviceniveau af høj kvalitet til en 

overkommelig pris; 

18. noterer sig, at de nye kontrakter for 

cateringaktiviteter i Bruxelles i 2015 ikke 

længere foreskriver en eneret for en 

cateringleverandør; forventer, at de 

planlagte mindre spisesteder i Bruxelles 

skal drives på grundlag af koncessioner af 

små og mellemstore udbydere; er 

bekymret over, hvorvidt man ved 

udvælgelsen af den nye 

cateringvirksomhed hidtil ikke har 

overholdt retningslinjerne om grønne 

offentlige indkøb som følge af manglende 

oplysninger om fødevareintolerance eller 

eventuelle allergene ingredienser, 

kvaliteten og prissætningen af vegetarisk 

mad og mere plasticaffald; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Ændringsforslag  15 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder om, at godtgørelsen for 

generelle udgifter skal dække udgifter i den 

medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, 

såsom medlemmernes kontorleje, udstyr, 

kontorartikler, dokumentation eller 

logistisk tilrettelæggelse af arrangementer; 

noterer sig, at et omfattende system til 

kontrol af medlemmets godtgørelse i 

forbindelse med det parlamentariske 

mandat ville kræve 40 til 75 nye 

administrative stillinger, hvilket vil være i 

modstrid med 
personalenedskæringsplanen; 

39. minder om, at godtgørelsen for 

generelle udgifter skal dække udgifter, som 

er direkte forbundet med et medlems 

udøvelse af sit mandat i den medlemsstat, 

hvor medlemmet er valgt, og Europa-

Parlamentets officielle hjemsteder, såsom 

medlemmernes kontorleje, udstyr, 

kontorartikler, dokumentation eller 

logistisk tilrettelæggelse af arrangementer; 

bestrider, at et omfattende system til 

kontrol af medlemmets godtgørelse i 

forbindelse med det parlamentariske 

mandat ville kræve 40 til 75 nye 

administrative stillinger inden for den 

finansielle forvaltning; beklager, at 

generalsekretæren på trods af diverse 

opfordringer, især i forbindelse med 

Europa-Parlamentets dechargeprocedure 

for 2013, ikke har undersøgt 

mulighederne for et mere selektivt 

kontrolsystem, f.eks. tilfældig 

stikprøvekontrol, og opfordrer til, at der 

straks udarbejdes et sådant forslag; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Ændringsforslag  16 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48a. opfordrer indtrængende Parlamentet 

til som et "lovgivningsmæssigt fodaftryk" 

at vedtage regler med henblik på at 

offentliggøre alle oplysninger fra 

lobbyister eller interesserepræsentanter 

vedrørende forslag til politikker, 

lovgivning og ændringer; foreslår, at dette 

lovgivningsmæssige fodaftryk skal bestå 

af en formular, der vedlægges 

betænkninger, hvor alle de lobbyister, som 

den ansvarlige for et bestemt dossier har 

mødt under udarbejdelsen af de enkelte 

betænkninger står anført, og som klart 

indikerer, hvilken væsentlig indflydelse de 

forskellige lobbyister har haft på det 

pågældende dossier, samt af et yderligere 

dokument, som skal indeholde en liste 

over alle modtagne skriftlige 

bemærkninger, offentliggøres online på 

Parlamentet officielle websted – i direkte 

tilknytning til åbenhedsregistret – og 

anvendes af ordførerne til at offentliggøre 

et lovgivningsmæssigt fodaftryk; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Ændringsforslag  17 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48b. opfordrer Præsidiet til at gøre det 

teknisk muligt for de medlemmer, som 

måtte ønske det, at offentliggøre hvilke 

lobbyister, de har mødt, på deres officielle 

websted; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Ændringsforslag  18 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. er bekymret over forslaget om at 

internalisere chaufførtjenesten og de deraf 

følgende ekstraomkostninger, som vil 

medføre en stigning på mere end 50 % i 

2017 i forhold til 2016; 

97. understreger, at Parlamentet har 

internaliseret en række tjenester i de 

senere år, såsom sikkerhedstjenesten; 

mener, at internaliseringen af tjenester 

ikke nødvendigvis medfører en øget 

effektivitet i de leverede tjenester; 

påpeger, at internaliseringer af tjenester i 

de fleste tilfælde har ført til en stigning i 

udgifterne til den leverede tjeneste og 

dermed undergraver princippet om 

forsvarlig økonomisk forvaltning; 

understreger manglen på information fra 

generalsekretæren til de 

beslutningstagende organer, når 

internaliseringen af tjenesterne drøftes; 

opfordrer indtrængende 

generalsekretæren og formanden til at 

besvare alle spørgsmål fra Præsidiets 

medlemmer, medlemmer af BUDG- og 

CONT-udvalget og til at fremlægge alle 

nødvendige og krævede oplysninger eller 

undersøgelser inden eventuelle yderligere 

internaliseringer af tjenester, navnlig i 

forbindelse med internaliseringen af 

chaufførtjenesten; er bekymret over 

forslaget om at internalisere 

chaufførtjenesten og de deraf følgende 

ekstraomkostninger, som vil medføre en 

stigning på mere end 50 % i 2017 i forhold 

til 2016; tvivler alvorligt på merværdien af 

denne internalisering; er derfor af den 
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opfattelse, at de anslåede udgifter (+ 2,7 

mio. EUR) er i strid med princippet om 

forsvarlig økonomisk forvaltning; 

konkluderer, at mindre 

omkostningstunge, mere effektive og mere 

virkningsfulde alternativer bør 

prioriteres; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Ændringsforslag  19 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 133 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 133a. fremhæver nødvendigheden af at 

implementere konceptet "grønt offentligt 

udbud" for alle kontrakter og 

udbudsprocedurer; opfordrer til, at der 

etableres ambitiøse bindende mål for 

grønne kontrakter, navnlig inden for 

fødevarer og catering, køretøjer og 

transport, vand og sanitet, papir, 

affaldshåndtering, IT- og billedudstyr, 

belysning, rengøring og inventar; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Ændringsforslag  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. kritiserer de samlede omkostninger til 

Lux-prisen, som nåede et rekordhøjt 

niveau på 585 311 EUR i 2014 (2013: 448 

000 EUR, 2012: 434 421 EUR); beklager 

dybt, at resultaterne af en undersøgelse af 

kendskabet til og virkningen af LUX-

prisen, der blev anmodet om i 

betænkningen om decharge for 2013, 

endnu ikke foreligger; kræver, at 

resultaterne af denne undersøgelse er 

tilgængelige for offentligheden fra midten 

af maj 2016, og at Parlamentets 

Budgetkontroludvalg gives en officiel 

præsentation af resultaterne; 

udgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Ændringsforslag  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 69a. bemærker, at udgifterne til selve 

LUX-filmprisen i 2014 udgjorde 391 506 

EUR, hvilket er betydeligt lavere end i de 

foregående år (2013: 448 000 EUR, 2012: 

434 421 EUR) til dækning af den 

officielle udvælgelse, konkurrencen, 

herunder undertekster på Unionens 24 

officielle sprog og kopier til visninger i de 

28 medlemsstater og prisoverrækkelsen; 

minder om, at reklameringen og fremme 

af LUX-filmprisen sammen med 

Sakharovprisen og kvinders rettigheder 

har til formål at illustrere Parlamentets 

engagement til fordel for gensidigt 

accepterede værdier som 

menneskerettigheder og solidaritet samt 

dets forpligtelse til den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed; anerkender, at 

193 805 EUR til reklameringen af LUX-

filmprisen bevirkede, at man primært via 

de sociale medier nåede ud til ca. 10 mio. 

mennesker, herunder 23 000 venner på 

Facebook; anerkender det konstante 

engagement fra Europa-Parlamentets 

informationskontorer til fordel for LUX-

filmprisen og minder om udgifterne til 

visninger og arrangementer i tilknytning 

hertil, som beløb sig til 317 434 EUR i 

2014, hvilket svarer til et årligt 

gennemsnit på ca. 9 000 EUR for hvert af 

Europa-Parlamentets 
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informationskontorer og 9 EUR pr. 

deltager (på grundlag af 35 227 deltagere 

i medlemsstaterne); kræver, at 

resultaterne af undersøgelsen om 

kendskabet til LUX-filmprisen, som der 

blev anmodet i betænkningen om 

decharge for 2013, gøres tilgængelige for 

offentligheden senest fra midten af maj, 

og anmoder om, at der gives en officiel 

samlet præsentation af resultaterne for 

Budgetkontroludvalget og Kultur- og 

Uddannelsesudvalget; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Ændringsforslag  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. opfordrer til, at det nøje overvejes på 

grundlag af en undersøgelse af 

virkningerne af Lux-prisen, om det set i 

forhold til udgifterne kan svare sig at 

fortsætte med Lux-prisen; 

udgår 

Or. en 

 

 


