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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

stk. 111a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 111a. bemærker, at Parlamentet i 2015 

støttede Det Europæiske Parlamentariske 

Selskab med et beløb på 200 000 EUR, og 

opfordrer generalsekretæren til at 

fremsætte forslag om en revision af dets 

politik med hensyn til denne støtte, idet 

der tages hensyn til, at Det Europæiske 

Parlamentariske Selskab også med fordel 

kan finansieres med bidrag fra sine 

medlemmer; 

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 

stk. 116 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

116. mener, at det er afgørende for 

medlemmernes mandat, at der stadig findes 

printere i deres kontorer; påpeger, at billige 

generiske blækpatroner muligvis kan føre 

til farlige niveauer af emissioner af 

partikler og sundhedsskader; kræver derfor, 

at GD ITEC og Generaldirektoratet for 

Infrastruktur og Logistik (GD INLO) 

træffer foranstaltninger til at fremme 

indkøb af miljøvenlige printere, og at der 

kun anvendes originale blækpatroner 

116. mener, at det er afgørende for 

medlemmernes mandat, at der stadig findes 

printere i deres kontorer; påpeger, at billige 

generiske blækpatroner muligvis kan føre 

til farlige niveauer af emissioner af 

partikler og sundhedsskader; kræver derfor, 

at GD ITEC og Generaldirektoratet for 

Infrastruktur og Logistik (GD INLO) 

træffer foranstaltninger til at fremme 

indkøb af miljøvenlige printere, og at der 

kun anvendes originale blækpatroner, 

samtidig med at medlemmerne og deres 

personale får mulighed for at have 

printere placeret strategisk i nærheden, 

men ikke på deres kontorer; 

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 

stk. 127 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

127. udtrykker tilfredshed med de 

fremskridt, der allerede er opnået i 

moderniseringen af GD INTE, navnlig 

med hensyn til forbedret tilgængelighed af 

tolke, den moderate stigning i antallet af 

timer, som tolke anvender til tolkning, og 

den forbedrede fordeling af tolkenes 

arbejdsbyrde; bemærker, at 

beregningsmetoden med hensyn til 

statistikker er blevet præciseret, og at al 

årlig ferie og sygefravær nu ikke indgår i 

beregningen af det gennemsnitlige antal 

timer, som tolkene er i kabinen;  

udgår 

Or. en 
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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 

stk. 141a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 141a. anmoder generalsekretæren om at 

koordinere en omfattende 

fremskridtsrapport om de nødvendige 

forbedringer af de politiske gruppers 

interne kontrolsystemer, idet selv om det 

først og fremmest er de politiske grupper, 

der har ansvaret for selv at træffe de 

nødvendige foranstaltninger, påvirker den 

omdømmemæssige risiko som følge af 

uregelmæssigheder i denne forbindelse 

Parlamentet som helhed; 

Or. en 



 

AM\1124141DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.4.2017 A8-0153/23 

Ændringsforslag  23 

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 

stk. 147 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

147. mener, at det er værd at undersøge, 

om den nuværende ordning med interne og 

eksterne kontroller har mangler med 

hensyn til at undgå alvorlige 

uregelmæssigheder; noterer sig 

erklæringerne fra den eksterne revisor, EY, 

om, at revisionen havde til formål at få 

rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation, og at 

enheden har overholdt regler og 

bestemmelser, og at de omfatter en 

stikprøvevis undersøgelse af den 

dokumentation, der understøtter 

erklæringen; bemærker imidlertid, at 

undersøgelserne ikke omfatter 

undersøgelser af mulige svigagtige 

erklæringer og dokumenter og giver derfor 

kun en noget begrænset indsigt i de 

undersøgte finansielle aktiviteter;  

147. mener, at det i denne forbindelse er 

afgørende at undersøge eventuelle 

mangler i den nuværende ordning med 

interne og eksterne kontroller med hensyn 

til at undgå alvorlige uregelmæssigheder; 

noterer sig erklæringerne fra den eksterne 

revisor, EY, om, at revisionen havde til 

formål at få rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation, og at enheden har 

overholdt regler og bestemmelser, og at de 

omfatter en stikprøvevis undersøgelse af 

den dokumentation, der understøtter 

erklæringen; bemærker imidlertid, at 

undersøgelserne ikke omfatter 

undersøgelser af mulige svigagtige 

erklæringer og dokumenter og giver derfor 

kun en noget begrænset indsigt i de 

undersøgte finansielle aktiviteter; 

Or. en 

 


