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25.4.2017 A8-0153/19 

Ändringsförslag  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 111a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 111a. Europaparlamentet noterar att man 

under 2015 subventionerade Europeiska 

parlamentariska föreningen med ett 

belopp på 200 000 EUR, och uppmanar 

generalsekreteraren att lägga fram 

förslag om en översyn av parlamentets 

politik i fråga om denna subvention, med 

hänsyn till att Europeiska 

parlamentariska föreningen även skulle 

kunna finansieras genom avgifter från 

sina medlemmar. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Ändringsförslag  20 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 116 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

116. Europaparlamentet anser att det är 

avgörande för ledamöternas mandat att 

skrivare finns kvar på deras kontor. 

Parlamentet påpekar att billiga generiska 

patroner eventuellt kan orsaka farliga 

nivåer av partikelutsläpp och hälsoskador. 

Parlamentet begär att GD ITEC och 

generaldirektoratet för infrastruktur och 

logistik (GD INLO) vidtar åtgärder för att 

främja inköp av miljövänliga skrivare och 

se till att endast originalpatroner används. 

116. Europaparlamentet anser att det är 

avgörande för ledamöternas mandat att 

skrivare finns kvar på deras kontor. 

Parlamentet påpekar att billiga generiska 

patroner eventuellt kan orsaka farliga 

nivåer av partikelutsläpp och hälsoskador. 

Parlamentet begär att GD ITEC och 

generaldirektoratet för infrastruktur och 

logistik (GD INLO) vidtar åtgärder för att 

främja inköp av miljövänliga skrivare och 

se till att endast originalpatroner används, 

samtidigt som ledamöterna och deras 

personal erbjuds alternativet att förfoga 

över skrivare som är belägna strategiskt 

nära men inte inne på deras kontor. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Ändringsförslag  21 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 127 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

127. Europaparlamentet uttrycker sin 

tillfredsställelse med de framsteg som 

redan har gjorts när det gäller 

moderniseringen av GD INTE, särskilt i 

fråga om förbättrad tillgång till tolkar, 

den måttliga ökningen i antalet timmar 

som tolkarna tillhandahåller tolkning och 

den förbättrade fördelningen av tolkarnas 

arbetsbörda. Parlamentet konstaterar att 

beräkningsmetoden när det gäller 

statistiken har klargjorts och att alla 

årliga semestrar och sjukledigheter nu 

har uteslutits från beräkningen av det 

genomsnittliga antalet timmar som 

tolkarna tillbringar i tolkbåsen. 

utgår 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Ändringsförslag  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 141a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 141a. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att samordna en 

omfattande lägesrapport om nödvändiga 

förbättringar av de politiska gruppernas 

interna kontrollsystem, för även om det i 

första hand är de politiska grupperna 

själva som har ansvaret för att vidta de 

nödvändiga åtgärderna, påverkar 

anseenderisken vid eventuella oriktigheter 

i detta avseende parlamentet som helhet. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Ändringsförslag  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 147 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

147. Europaparlamentet anser att det är 

värt att undersöka om det nuvarande 

systemet med interna och externa 

kontroller är bristfälligt när det gäller att 

undvika större oegentligheter. Parlamentet 

noterar den externa revisorns, EY, 

uttalanden om att revisionen syftar till att 

uppnå rimlig säkerhet om att 

årsräkenskaperna inte innehåller väsentliga 

felaktigheter och att enheten har iakttagit 

regler och bestämmelser, samt att 

underlagen för revisionsuttalandet 

granskats med hjälp av stickprov. 

Parlamentet konstaterar dock att 

granskningarna inte omfattar 

undersökningar av eventuella falska 

uttalanden och handlingar, och att de därför 

leder till en något begränsad inblick i den 

ekonomiska verksamhet som granskas. 

147. Europaparlamentet anser att det i detta 

avseende är viktigt att utreda eventuella 

brister i det nuvarande systemet med 

interna och externa kontroller när det gäller 

att undvika större oegentligheter. 

Parlamentet noterar den externa revisorns, 

EY, uttalanden om att revisionen syftar till 

att uppnå rimlig säkerhet om att 

årsräkenskaperna inte innehåller väsentliga 

felaktigheter och att enheten har iakttagit 

regler och bestämmelser, samt att 

underlagen för revisionsuttalandet 

granskats med hjälp av stickprov. 

Parlamentet konstaterar dock att 

granskningarna inte omfattar 

undersökningar av eventuella falska 

uttalanden och handlingar, och att de därför 

leder till en något begränsad inblick i den 

ekonomiska verksamhet som granskas. 

Or. en 

 


