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12.5.2020 A9-0102/5

Ændringsforslag 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. udbeder sig flere oplysninger om 
forberedelserne til og omkostningerne i 
forbindelse med oprettelsen af en række 
mobile udgaver af Parlamentarium, som på 
skift ville skulle besøge medlemsstaterne 
med henblik på at informere borgerne om 
Parlamentet og Unionen; understreger at 
sådanne initiativer skal decentraliseres og 
gennemføres af Europa Experience-
centrene for at sikre besparelser og 
fornuft bag; noterer sig, at projektet 
omfatter en mobilapplikation, som 
indeholder de bedste elementer af 
Parlamentariums nuværende indhold;

19. udbeder sig flere oplysninger om 
forberedelserne til og omkostningerne i 
forbindelse med oprettelsen af en række 
mobile udgaver af Parlamentarium og 
fordømmer, at skatteydernes penge spildes 
på en propagandakampagne udelukkende 
til fordel for EU-systemet;

Or. en



AM\1205031DA.docx PE647.631v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA
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Ændringsforslag 6
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. sætter spørgsmålstegn ved 
nytteværdien og validiteten af de mobile 
udgaver af Parlamentariet og Europa 
Experience-centrene, navnlig på et 
tidspunkt, hvor Unionen gennemgår en 
alvorlig sundheds- og finanskrise;

Or. en



AM\1205031DA.docx PE647.631v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA
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Ændringsforslag 7
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. noterer sig Parlamentets intention 
og Præsidiets afgørelse om at udvide sine 
aktiviteter og sin diplomatiske 
tilstedeværelse ud over Unionens grænser i 
Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis 
Abeba) og USA (New York) og sætter 
spørgsmålstegn ved merværdien heraf; 
anmoder om, at der udarbejdes en 
detaljeret og grundig analyse af 
repræsentationsomkostningerne og de 
omkostninger, som er forbundet med en 
sådan udvidelse, navnlig for så vidt angår 
indkvartering, sekretariater, personale, 
opholdssted og transport, og at denne deles 
med Parlamentets Budgetudvalg; 
opfordrer til, at Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil og Parlamentet 
samarbejder om spørgsmål vedrørende 
arbejdets art og status for Parlamentets 
ansatte i forbindelse med deres eksterne 
opgaver; anmoder om, at der udarbejdes 
en analyse af merværdien af Parlamentets 
nuværende repræsentation i Washington;

20. beklager Parlamentets intention om 
at udvide sine aktiviteter og sin 
diplomatiske tilstedeværelse ud over 
Unionens grænser i Indonesien (Jakarta), 
Etiopien (Addis Abeba) og USA (New 
York) og sætter spørgsmålstegn ved 
merværdien heraf; anmoder om, at der 
udarbejdes en detaljeret og grundig analyse 
af repræsentationsomkostningerne og de 
omkostninger, som er forbundet med en 
sådan udvidelse, navnlig for så vidt angår 
indkvartering, sekretariater, personale, 
opholdssted og transport; anmoder om, at 
der udarbejdes en analyse af merværdien 
af Parlamentets nuværende 
repræsentation i Washington; er dybt 
bekymret over dette nye enorme spild af 
skatteydernes penge og minder om, at 
udenrigspolitik og diplomatisk 
repræsentation bør forblive 
medlemsstaternes enekompetencer;

Or. en


