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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer derfor Revisionsretten til 

at overveje at udsende flere 

særberetninger om specifikke områder af 

Parlamentets virksomhed såsom dets 

kommunikationspolitikker og forvaltning 

af tilskud til europæiske politiske partier 

og fonde; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker i lyset af dette, at det 

arbejde, der udføres i Parlamentet i 

forbindelse med dechargeproceduren, giver 

en mulighed for mere grundigt at 

kontrollere regnskaberne for Parlamentets 

administration; 

6. bemærker i lyset af dette, at det 

arbejde, der udføres i Parlamentet i 

forbindelse med dechargeproceduren, giver 

en mulighed for mere grundigt at 

kontrollere regnskaberne for Parlamentets 

administration; opfordrer til at styrke den 

interne ekspertise om regnskaber og 

revision, som ordførerne kan gøre brug af 

i forbindelse med udarbejdelsen af deres 

dechargebetænkninger; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. glæder sig over mediernes og 

offentlighedens øgede interesse for 

Parlamentet og dets administration; noterer 

sig imidlertid, at nogle journalister har 

svært ved at få de specifikke oplysninger, 

som de søger; påpeger, at 

gennemsigtigheden for Parlamentet og dets 

administration er afgørende for 

legitimiteten af institutionen, og at 

adgangen til oplysninger altid under 

overholdelse af reglerne for beskyttelse af 

personoplysninger bør forbedres; 

39. glæder sig over mediernes og 

offentlighedens øgede interesse for 

Parlamentet og dets administration; noterer 

sig imidlertid, at nogle journalister har 

svært ved at få de specifikke oplysninger, 

som de søger, hvilket f.eks. tydeligt 

fremgår af den retssag, der blev indledt 

den 13. november 2016 af journalister fra 

alle EU-lande efter Parlamentets afslag 

på at offentliggøre fortegnelser over 

MEP'ers godtgørelser; påpeger, at 

gennemsigtigheden for Parlamentet og dets 

administration er afgørende for 

legitimiteten af institutionen, og at 

adgangen til oplysninger altid under 

overholdelse af reglerne for beskyttelse af 

personoplysninger bør forbedres; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. opfordrer Præsidiet til at 

offentliggøre de dokumenter, som det har 

modtaget fra generalsekretæren, på 

Parlamentets websted i et maskinlæsbart 

format, medmindre arten af de deri 

indeholdte oplysninger gør dette umuligt, 

som det f.eks. er tilfældet med beskyttelsen 

af personoplysninger; 

40. opfordrer Præsidiet til at 

offentliggøre de relevante dokumenter, så 

snart det har modtaget dem fra 

generalsekretæren, på Parlamentets 

websted i et maskinlæsbart format, 

medmindre arten af de deri indeholdte 

oplysninger gør dette umuligt, som det 

f.eks. er tilfældet med beskyttelsen af 

personoplysninger; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. gentager Parlamentets holdning om 

godtgørelser for generelle udgifter, der 

fremgår af punkt 36-39 i beslutningen fra 

2014 om decharge til Parlamentet; 

bemærker, at det allerede er muligt for de 

medlemmer, som måtte ønske det, at 

opføre revisionsudgifter som en 

støtteberettiget omkostning i forbindelse 

med godtgørelsen for generelle udgifter; 

opfordrer Præsidiet til at undersøge, om der 

kan findes omkostningseffektive metoder 

for medlemmer for at få deres udgifter 

revideret af Parlamentets administration, i 

stedet for at forlade sig på eksterne 

revisorer; 

44. gentager Parlamentets holdning om 

godtgørelser for generelle udgifter, der 

fremgår af punkt 39-41 i beslutningen fra 

2014 om decharge til Parlamentet; 

opfordrer indtrængende Præsidiet til 

straks at følge op på de henstillinger, der 

er indeholdt i disse punkter; mener, at det 

bør være obligatorisk for medlemmerne at 

offentliggøre deres godtgørelser for 

generelle udgifter; anmoder Præsidiet om 

at træffe øjeblikkelige foranstaltninger 

med henblik herpå; bemærker, at det 

allerede er muligt for de medlemmer, som 

måtte ønske det, at opføre revisionsudgifter 

som en støtteberettiget omkostning i 

forbindelse med godtgørelsen for generelle 

udgifter; opfordrer Præsidiet til at 

undersøge, om der kan findes 

omkostningseffektive metoder for 

medlemmer for at få deres udgifter 

revideret af Parlamentets administration, i 

stedet for at forlade sig på eksterne 

revisorer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. bemærker det begrænsede kendskab 

blandt medlemmerne til muligheden for at 

returnere overskydende godtgørelser for 

generelle udgifter; anmoder 

generalsekretæren om at gøre opmærksom 

på denne mulighed som en prioritet; 

opfordrer indtrængende medlemmerne til 

at returnere overskydende beløb ved 

udløbet af deres mandat; 

45. bemærker det begrænsede kendskab 

blandt medlemmerne til muligheden for at 

returnere overskydende godtgørelser for 

generelle udgifter; minder medlemmerne 

om, at godtgørelsen for generelle udgifter 

ikke udgør en supplerende personlig løn; 
anmoder generalsekretæren om at gøre 

opmærksom på denne mulighed som en 

prioritet; opfordrer indtrængende 

medlemmerne til at returnere overskydende 

beløb ved udløbet af deres mandat; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. opfordrer tilsvarende 

generalsekretæren til at give de 

medlemmer, der på deres egne websteder 

ønsker at offentliggøre nærmere 

oplysninger om betalinger, som 

Parlamentet har foretaget til dem, med 

eventuelle andre relevante data, som nemt 

kan bearbejdes på ny; 

46. opfordrer tilsvarende 

generalsekretæren til at give de 

medlemmer, der ønsker at offentliggøre 

nærmere oplysninger om betalinger, som 

Parlamentet har foretaget til dem, med 

eventuelle andre relevante data, som nemt 

kan bearbejdes på ny og kan angives 

samlet på Parlamentets websted; 

Or. en 

 


