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Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar 

därför revisionsrätten att överväga att 

utfärda fler särskilda rapporter om 

specifika områden av parlamentets 

verksamhet, såsom dess 

kommunikationspolicy och hantering av 

anslagen till europeiska politiska partier 

och stiftelser. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar mot 

denna bakgrund att det arbete som utförs 

av parlamentet i samband med 

ansvarsfrihetsförfarandet utgör en 

möjlighet att mer utförligt reflektera över 

räkenskaperna för parlamentets 

administration. 

6. Europaparlamentet konstaterar mot 

denna bakgrund att det arbete som utförs 

av parlamentet i samband med 

ansvarsfrihetsförfarandet utgör en 

möjlighet att mer utförligt reflektera över 

räkenskaperna för parlamentets 

administration. Parlamentet kräver att 

man stärker intern expertis om 

räkenskaper och revision som 

föredragande kan utnyttja när de 

utarbetar sina betänkanden om beviljande 

av ansvarsfrihet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 39 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet välkomnar det 

ökade intresset för parlamentet och dess 

administration från mediernas och 

allmänhetens sida. Parlamentet konstaterar 

dock att vissa journalister upplever att det 

är svårt att få fram den specifika 

information som de letar efter. Parlamentet 

påpekar att insyn i parlamentet och dess 

administration är avgörande för 

institutionens legitimitet och att tillgången 

till information bör förbättras, samtidigt 

som full respekt för de regler som styr 

skyddet av personuppgifter säkras. 

39. Europaparlamentet välkomnar det 

ökade intresset för parlamentet och dess 

administration från mediernas och 

allmänhetens sida. Parlamentet noterar 

dock att vissa journalister har svårt att få 

den specifika information som de letar 

efter. Detta blev till exempel uppenbart 

genom det mål som initierades den 

13 november 2016 av journalister från 

alla EU-länder, till följd av parlamentets 

vägran att lämna ut uppgifter om 

ersättning till ledamöterna. Parlamentet 

påpekar att insyn i parlamentet och dess 

administration är avgörande för 

institutionens legitimitet och att tillgången 

till information bör förbättras, samtidigt 

som full respekt för de regler som styr 

skyddet av personuppgifter säkras. 

Or. en 
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2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att på parlamentets webbplats 

offentliggöra relevanta handlingar som 

läggs fram av generalsekreteraren i ett 

maskinläsbart format, såvida inte typen av 

information i dessa gör detta omöjligt, 

t.ex. för skydd av personuppgifter. 

40. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att på parlamentets webbplats 

offentliggöra relevanta handlingar så fort 

de läggs fram av generalsekreteraren i ett 

maskinläsbart format, såvida inte typen av 

information i dessa gör detta omöjligt, 

t.ex. för skydd av personuppgifter. 

Or. en 
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Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet upprepar 

parlamentets ståndpunkt avseende 

ersättningen för allmänna utgifter enligt 

vad som anges i punkterna 36–39 i 

parlamentets resolution om ansvarsfrihet 

för 2014. Parlamentet konstaterar att det 

redan nu är möjligt för de ledamöter som 

så önskar att yrka på ersättning av 

revisionskostnader som en stödberättigande 

kostnad relaterad till ersättningen för 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

presidiet att undersöka om 

kostnadseffektiva metoder finns för 

ledamöterna att få sina utgifter granskade 

av parlamentets administration, i stället 

för att behöva förlita sig på externa 

revisorer. 

44. Europaparlamentet upprepar 

parlamentets ståndpunkt avseende 

ersättningen för allmänna utgifter enligt 

vad som anges i punkterna 39–41 i 

parlamentets resolution om ansvarsfrihet 

för 2014. Parlamentet uppmanar presidiet 

att omedelbart följa upp 

rekommendationerna i dessa punkter. 

Parlamentet anser att det borde vara 

obligatoriskt för ledamöterna att 

offentliggöra sina ersättningar för 

allmänna utgifter. Parlamentet ber 

presidiet att omedelbart vidta åtgärder i 

detta syfte. Parlamentet konstaterar att det 

redan nu är möjligt för de ledamöter som 

så önskar att yrka på ersättning av 

revisionskostnader som en stödberättigande 

kostnad relaterad till ersättningen för 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

presidiet att undersöka om 

kostnadseffektiva metoder finns för 

ledamöterna att få sina utgifter granskade 

av parlamentets administration, i stället för 

att behöva förlita sig på externa revisorer. 

Or. en 
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Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet noterar i hur 

liten utsträckning ledamöterna är medvetna 

om möjligheten att återbetala överskott på 

ersättningen för allmänna utgifter. 

Parlamentet uppmanar generalsekreteraren 

att offentliggöra denna möjlighet som en 

prioriterad fråga. Parlamentet uppmanar 

med kraft ledamöterna att återbetala 

överskott vid slutet av sina mandat. 

45. Europaparlamentet noterar i hur 

liten utsträckning ledamöterna är medvetna 

om möjligheten att återbetala överskott på 

ersättningen för allmänna utgifter. 

Parlamentet påminner ledamöterna om 

att ersättningen för allmänna utgifter inte 

utgör ytterligare lön. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

offentliggöra denna möjlighet som en 

prioriterad fråga. Parlamentet uppmanar 

med kraft ledamöterna att återbetala 

överskott vid slutet av sina mandat. 

Or. en 
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Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 
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Förslag till resolution 

Punkt 46 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet uppmanar på 

samma sätt generalsekreteraren att ge de 

ledamöter som på sina webbplatser vill 

publicera närmare uppgifter om 

utbetalningar av andra 

parlamentsersättningar till dem med 

lämpliga uppgifter som lätt kan bearbetas 

på nytt. 

46. Europaparlamentet uppmanar på 

samma sätt generalsekreteraren att ge de 

ledamöter som på sina webbplatser vill 

publicera närmare uppgifter om 

utbetalningar av andra 

parlamentsersättningar till dem med 

lämpliga uppgifter som lätt kan bearbetas 

på nytt och som på aggregerad nivå kan 

läggas ut på parlamentets webbplats. 

Or. en 

 


