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17.4.2018 A8-0146/18 

Ændringsforslag  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. støtter den aftale, der blev indgået i 

budgetforliget mellem Præsidiet og 

Budgetudvalget den 26. marts 2018 og den 

10. april 2018, om at fastsætte forhøjelsen 

af 2018-budgettet til 2,48 %, hvilket svarer 

til det samlede niveau for overslagene for 

2019 på 1 999 144 000 EUR, om at 

nedbringe omfanget af udgifter i det 

foreløbige udkast til budgetoverslag, som 

Præsidiet havde godkendt den 12. marts 

2018 med 17,5 mio. EUR, og om 

tilsvarende at reducere bevillingerne 

under følgende budgetposter: 1004 - 

Ordinære rejseudgifter: 105 - Sprog og it-

kurser for medlemmer; 1404 – 

Praktikkurser, tilskud og udveksling af 

tjenestemænd; 1612 – Efteruddannelse 

1631 — Mobilitet; 2000 — Leje; 2007 - 

Opførelse af bygninger og indretning af 

lokaler: 2022 - Vedligeholdelse, 

reparation, drift og rengøring af 

bygninger; 2024 - Energiforbrug 2100 - 

IT og telekommunikation 2101 - IT og 

telekommunikation — regelmæssige 

aktiviteter under infrastrukturer; 2105 - 

IT og telekommunikation – investeringer i 

projekter; 212 - Inventar; 214 -  Teknisk 

materiel og tekniske anlæg 230 - Papir, 

kontorartikler og diverse 

hjælpematerialer; 238 - Andre 

administrationsudgifter;  300 – Udgifter 

til personalets tjenesterejser og rejser 

4. beklager den aftale, der blev 

indgået i budgetforliget mellem Præsidiet 

og Budgetudvalget den 26. marts 2018 og 

den 10. april 2018, om at fastsætte 

forhøjelsen af 2018-budgettet til 2,48 %, 

hvilket svarer til det samlede niveau for 

overslagene for 2019 på 

1 999 144 000 EUR, som er et uhyrligt 

beløb, som aldrig tidligere er nået; 
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mellem de tre arbejdssteder; 302 - 

Udgifter til receptioner og 

repræsentation; 3040 - Diverse udgifter til 

interne møder; 3042 - Møder, kongresser, 

konferencer og delegationer; 3049 - 

Udgifter til rejsebureauydelser; 3243 - 

Europa-Parlamentets Besøgscentre; 3248  

- Udgifter til audiovisuel information; 325 

— Udgifter til informationskontorerne;  

101 — Reserve til uforudsete udgifter; 

tildeler konto 1400 — Øvrige ansatte – 

Generalsekretariatet og politiske grupper 

50 000 EUR, konto 320 — Køb af 

ekspertise 50 000 EUR, og konto 3211 — 

Europæisk videnskabeligt mediecentrum 

800 000 EUR i bevillinger; glæder sig 

over, at disse ændringer blev vedtaget af 

Præsidiet den 16. april 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/19 

Ændringsforslag  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. hilser oplysningskampagnen 

velkommen som et nyttigt forsøg på at 

forklare formålet med Unionen og 

Parlamentet for borgerne; understreger 

imidlertid, at denne kampagne bl.a. bør 

have til formål at redegøre for Unionens 

rolle, Parlamentets indflydelse og dets 

funktioner, såsom valget af formanden 

for Kommissionen og dets indvirkning på 

borgernes liv; 

13. tager afstand fra 

oplysningskampagnen som et 

propagandaredskab, der udelukkende er 

til gavn for EU's politikker og 

institutioner; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Ændringsforslag  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om, at som godkendt under 

budgetproceduren for 2018 udgør det 

samlede budget for kampagnen 

33,3 mio. EUR for de to år, heraf 

25 mio. EUR til 2018 (på grund af den tid, 

der er nødvendig for at gennemføre 

udbudsprocedurerne og indgå 

kontrakterne) og 8,33 mio. EUR til 2019; 

bemærker, at strategien for kampagnen, 

der er baseret på en analyse af de 

erfaringer, der er opnået fra de sidste 

valg, blev godkendt af Præsidiet i 

november 2017; 

14. beklager, at det samlede budget for 

kampagnen andrager 33,3 mio. EUR for 

de to år, heraf 25 mio. EUR til 2018 og 

8,33 mio. EUR til 2019; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Ændringsforslag  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. noterer sig den ajourførte 

opgavebeskrivelse for 
informationskontorerne, som nu er kendt 

som "forbindelseskontorer" i 

overensstemmelse med Præsidiets 

afgørelse fra november 2017; bemærker, 

at forbindelseskontorernes primære 

funktion er at informere og kommunikere 

lokalt på Parlamentets vegne på en 

politisk neutral måde for at tilvejebringe 

oplysninger om Unionen og dens 

politikker gennem eksterne aktørers 

aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt 

plan; herunder medlemmerne af Det 

Europæiske Regionsudvalg; 

24. sætter spørgsmålstegn ved 

merværdien af informationskontorerne, 

som nu er kendt som 

"forbindelseskontorer"; beklager de høje 

udgifter til de nye bygninger i Berlin og 

Paris; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Ændringsforslag  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. mener, at medlemmerne bør 

fremstå som et forbillede for borgere, der 

kæmper med den økonomiske krises 

følger i adskillige medlemsstater, og 

kræver derfor, at deres lønninger og 

tillæg reduceres med mindst 15 %; mener, 

at dagpengene bør udbetales på grundlag 

af omhyggelig rapportering, der skal 

dokumenteres med bilag; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Ændringsforslag  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. mener, at chaufførtjenesten for at 

nedbringe udgifterne udelukkende bør 

kunne anvendes til eller fra 

ankomstlufthavnen eller -banegården til 

arbejdspladsen i form af minivans og 

busser på faste tidspunkter; mener, at alle 

andre rejser bør tilrettelægges privat af 

medlemmerne; 

Or. en 

 

 


