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Ændringsforslag  58 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at det var vanskeligt fuldt ud 

at holde formandens politiske aktiviteter 

adskilt fra hans forberedelse som 

"spidskandidat" for De Europæiske 

Socialdemokraters Parti ved valget til 

Europa-Parlamentet i 2014; mener, at der 

ikke har fundet en klar sondring sted 

mellem de to roller; opfordrer til en klar 

adskillelse mellem funktionerne i kraft af 

varetagelse af et offentligt hverv på den 

ene side og i forbindelse med et kandidatur 

ved valg til Europa-Parlamentet på den 

anden side; beklager, at Parlamentets 

personale i det mindste indirekte blev 

anvendt til at bistå med forberedelsen af 

kampagnen, og opfordrer til, at denne 

praksis ikke gentages fremover; beklager i 

denne forbindelse, at formanden lavede 

parlamentsformandens Twitter-konto om 

til sin egen personlige konto og anvendte 

den i kampagnen; 

33. bemærker, at det var vanskeligt fuldt ud 

at holde formandens politiske aktiviteter 

adskilt fra hans forberedelse som 

"spidskandidat" for hans parti ved valget 

til Europa-Parlamentet i 2014, og at det 

også var vanskeligt at holde dem adskilt 

for andre "spidskandidater"; mener, at 

der ikke har fundet en klar sondring sted 

mellem de to roller; opfordrer til en klar 

adskillelse mellem funktionerne i kraft af 

varetagelse af et offentligt hverv på den 

ene side og i forbindelse med et kandidatur 

ved valg til Europa-Parlamentet på den 

anden side; beklager, at Parlamentets 

personale i det mindste indirekte blev 

anvendt til at bistå med forberedelsen af 

kampagnen, og opfordrer til, at denne 

praksis ikke gentages fremover; beklager i 

denne forbindelse, at formanden lavede 

parlamentsformandens Twitter-konto om 

til sin egen personlige konto og anvendte 

den i kampagnen; 

Or. en 
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Markus Pieper 
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Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. glæder sig over den forelagte liste over 

tjenesterejser, som blev foretaget af 

formanden i de første seks måneder af 

valgåret som svar på spørgeskemaet 

vedrørende decharge for regnskabsåret 

2014; vil gerne anmode om yderligere 

oplysninger om transportformer, der 

anvendes af formanden fra Bruxelles til 

disse møder, og om privatfly også blev 

chartret; 

udgår 

Or. en 
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Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 
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Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. minder om sin beslutning om 

decharge for regnskabsåret 201210, hvor 

der blev anmodet om detaljerede 

oplysninger "om, hvordan formanden i 

sin egenskab af partipolitisk neutral figur 

har holdt sine officielle arbejdsopgaver 

adskilt fra forberedelserne til at stå i 

spidsen for den socialdemokratiske liste i 

forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet, navnlig med hensyn til hans 

kabinetspersonale, personalet i 

Parlamentets informationskontorer og 

med hensyn til rejseudgifter" (punkt 51); 

udgår 

Or. en 
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Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 
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Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 122 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

122. kritiserer, at den officielle Twitter-

konto for "Europa-Parlamentets 

formand" blev omdannet til et personligt 

kampagneinstrument, der fører til et 

partis websted; 

udgår 

Or. en 

 

 


