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Förslag till resolution 

Punkt 48 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet konstaterar att 

det på parlamentets webbplats finns en 

uppsättning handlingar avseende beslutet 

om erkännande av europeiska politiska 

partier och europeiska politiska stiftelser, 

tillsammans med uppgifter som anger det 

slutliga bidragsbeloppet. Parlamentet 

uppmanas att be kommissionen att lägga 

fram ett förslag om en översyn av den 

nuvarande unionsrättsakten om stadgar för 

och finansiering av europeiska politiska 

partier och europeiska politiska stiftelser10, 

inklusive strängare krav för inrättande av 

europeiska politiska stiftelser, i syfte att 

förebygga missbruk. 

48. Europaparlamentet konstaterar att 

det på parlamentets webbplats finns en 

uppsättning handlingar avseende beslutet 

om erkännande av europeiska politiska 

partier och europeiska politiska stiftelser, 

tillsammans med uppgifter som anger det 

slutliga bidragsbeloppet. Parlamentet 

uppmanas att be kommissionen att lägga 

fram ett förslag om en översyn av den 

nuvarande unionsrättsakten om stadgar för 

och finansiering av europeiska politiska 

partier och europeiska politiska stiftelser10, 

inklusive strängare krav för inrättande av 

europeiska politiska partier och stiftelser, i 

syfte att förebygga missbruk. 

_________________ _________________ 

10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av 

den 22 oktober 2014 om stadgar för och 

finansiering av europeiska politiska partier 

och europeiska politiska stiftelser 

(EUT L 317, 4.11.2014, s. 1). 

10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av 

den 22 oktober 2014 om stadgar för och 

finansiering av europeiska politiska partier 

och europeiska politiska stiftelser 

(EUT L 317, 4.11.2014, s. 1). 
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Punkt 51 – inledningen 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet är bekymrat 

över att den nuvarande uppförandekoden 

för ledamöterna kan behöva förbättras 

ytterligare för att intressekonflikter ska 

kunna undvikas, så att särskild 

uppmärksamhet ägnas åt följande: 

51. Europaparlamentet är bekymrat 

över att den nuvarande uppförandekoden 

för ledamöterna behöver förbättras 

ytterligare för att intressekonflikter ska 

kunna undvikas, och uppmanar presidiet 

att vidta nödvändiga åtgärder i detta syfte 

samtidigt som särskild uppmärksamhet 

ägnas åt följande: 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 63 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet konstaterar att 

undersökningen hade en låg svarsfrekvens, 

endast 18 % av parlamentets ledamöter, 

vilket motsvarar 137 ledamöter från alla 

politiska grupper och medlemsstater, och 

att över 90 % bland dessa ledamöter var 

medvetna om LUX-priset, 75 % förstod 

dess syfte och över 80 % hade en positiv 

bild av priset. 

63. Europaparlamentet konstaterar att 

undersökningen hade en låg svarsfrekvens, 

endast 18 % av parlamentets ledamöter, 

vilket motsvarar 137 ledamöter från alla 

politiska grupper och medlemsstater, 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 70 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens beslut att bidra med 

800 000 EUR per år till driftskostnaderna 

för Europeiska historiens hus. Parlamentet 

anser dock att kommissionen bör bidra till 

en mycket högre andel av de uppskattade 

årliga driftskostnaderna. 

70. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens beslut att bidra med 

800 000 EUR per år till driftskostnaderna 

för Europeiska historiens hus. Parlamentet 

anser dock att kommissionen bör bidra till 

en mycket högre andel av de uppskattade 

årliga driftskostnaderna. Parlamentet bör 

även beakta det förväntade antalet 

besökare för både Parlamentarium och 

Europeiska historiens hus och de 

ekonomiska vinster som detta kan 

innebära för kommunerna i 

Brysselregionen, och uppmanar presidiet 

att förbereda en dialog med de lokala 

myndigheterna för att se hur de kan bidra 

till finansieringen av dessa faciliteter. 
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Förslag till resolution 

Punkt 88 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

88. Europaparlamentet är oroat över 

påstådd olaglig praxis där ledamöter 

tvingar ackrediterade parlamentsassistenter 

att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, 

utan reseförordnanden och utan ersättning 

för tjänsteresan eller helt enkelt utan 

ersättning för resekostnaderna. Parlamentet 

anser att en sådan praxis ger utrymme för 

missbruk. Om ackrediterade assistenter 

reser utan reseorder måste de inte bara 

själva stå för kostnaderna, utan de omfattas 

inte heller av arbetsplatsförsäkringen. 

Parlamentet uppmanar presidiet att se till 

att tjänsteföreskrifterna tillämpas korrekt 

och att påföljder utfärdas för de ledamöter 

som bryter mot reglerna. 

88. Europaparlamentet är oroat över 

påstådd praxis där ledamöter tvingar 

ackrediterade parlamentsassistenter att göra 

tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan 

reseförordnanden och utan ersättning för 

tjänsteresan eller helt enkelt utan ersättning 

för resekostnaderna. Parlamentet anser att 

en sådan praxis ger utrymme för missbruk. 

Om ackrediterade assistenter reser utan 

reseorder måste de inte bara själva stå för 

kostnaderna, utan de omfattas inte heller av 

arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet 

uppmanar presidiet att se till att 

tjänsteföreskrifterna tillämpas korrekt och 

att påföljder utfärdas för de ledamöter som 

bryter mot reglerna. 

Or. en 

 


