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Ændringsforslag  24 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 41a. minder om, at medlemmerne er 

forpligtet til straks at underrette 

administrationen om enhver ændring i 

deres interesseerklæringer; beklager, at 

CV'erne for og interesseerklæringerne fra 

medlemmerne blev uploadet på 

Parlamentets websted meget sent; mener, 

at medlemmernes interesseerklæringer 

bør offentliggøres i et maskinlæsbart 

format; er af den opfattelse, at det etiske 

ad hoc-udvalg bør udføre sit arbejde mere 

gennemsigtigt; 

Or. en 



AM\1124062DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/25 

Ændringsforslag  25 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 – led 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

- tidligere medlemmers 

lobbyaktiviteter, der direkte er rettet mod 

EU-institutionerne, i den periode, i 

hvilken de har ret til en 

overgangsgodtgørelse 

- en afkølingsperiode for tidligere 

medlemmer, i hvilken de har ret til en 

overgangsgodtgørelse, samtidig med at de 

deltager i lobbyvirksomhed, der er rettet 

mod EU-institutionerne; 

Or. en 
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Benedek Jávor 
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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 73 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

73. glæder sig over, at kønsbalancen 

for generaldirektører blev forbedret fra 

18,2 % / 81,8 % i 2014 til 33,3 % / 66,7 % 

i 2015, men bemærker med bekymring, at 

kønsbalancen for direktører faldt fra 34 % / 

66 % i 2014 til 31,1 % / 68,9 % i 2015; 

bemærker, at kønsbalancen for 

kontorchefer fortsat blev forbedret fra 

30 % / 70 % ved udgangen af 2014 til 

31,2 % / 68,8 % ved udgangen af 2015; 

understreger, at der stadig derfor er en 

uligevægt inden for ledende stillinger, og at 

et program for lige muligheder for disse 

stillinger stadig er af afgørende betydning; 

73. glæder sig over, at kønsbalancen 

for generaldirektører blev forbedret fra 

18,2 % / 81,8 % i 2014 til 33,3 % / 66,7 % 

i 2015, men bemærker med bekymring, at 

kønsbalancen for direktører faldt fra 34 % / 

66 % i 2014 til 31,1 % / 68,9 % i 2015; 

minder om, at det absolutte flertal af 

Parlamentets personale består af kvinder, 

men at kvinder udgør en begrænset del af 

de ledende stillinger; bemærker, at 

kønsbalancen for kontorchefer fortsat blev 

forbedret fra 30 % / 70 % ved udgangen af 

2014 til 31,2 % / 68,8 % ved udgangen af 

2015; understreger, at der stadig derfor er 

en uligevægt inden for ledende stillinger, 

og at et program for lige muligheder for 

disse stillinger stadig er af afgørende 

betydning; er af den faste overbevisning, 

at Parlamentet bør have mindst 40 % 

kvinder i ledende stillinger inden 

udgangen af 2019;  

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 137 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

137. opfordrer Præsidiet til at undersøge 

muligheden for en incitamentsordning til 

fremme af en effektiv transport til 

strækninger mellem hjem og arbejdssted; 

137. opfordrer Præsidiet til at undersøge 

muligheden for en incitamentsordning til 

fremme af en effektiv transport til 

strækninger mellem hjem og arbejdssted og 

fremme mere bæredygtig og effektiv 

transport mellem hjem og arbejdssted, 

ikke mindst for at sikre overensstemmelse 

med Bruxelles' regionale COBRACE-

lovgivning om parkeringspladser, der 

stilles til rådighed for medarbejderne;  

minder om for så vidt angår Parlamentets 

chaufførtjeneste, at der nu er en direkte 

togforbindelse mellem Parlamentets 

område i Bruxelles til lufthavnen, og 

understreger, at alle nye afgørelser om 

offentlige indkøb til Parlamentets bilpark 

derfor bør påregne en nedsat efterspørgsel 

samt Ecoscore-pointsystemet i 

udvælgelsen af alle nye biler; 

Or. en 



AM\1124062DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/28 
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Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 144 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

144. noterer sig med bekymring, at der i 

forbindelse med Alliancen for Direkte 

Demokrati i Europa, Bevægelsen for et 

Frihedens og Demokratiets Europa, 

Instituttet for Direkte Demokrati i Europa 

og Instituttet for et Frihedens og 

Demokratiets Europa er blevet konstateret 

betydelige uregelmæssigheder med hensyn 

til forbud mod direkte eller indirekte 

finansiering af nationale partier og 

donationer; 

144. noterer sig med bekymring, at der i 

forbindelse med Alliancen for Direkte 

Demokrati i Europa, Bevægelsen for et 

Frihedens og Demokratiets Europa, 

Instituttet for Direkte Demokrati i Europa 

og Instituttet for et Frihedens og 

Demokratiets Europa er blevet konstateret 

betydelige uregelmæssigheder med hensyn 

til forbud mod direkte eller indirekte 

finansiering af nationale partier og 

donationer; er af den faste overbevisning, 

at korrigerende foranstaltninger bør 

træffes hurtigst muligt, så snart 

uregelmæssighederne er påvist og 

bekræftet; 

Or. en 
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Benedek Jávor 
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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 145 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

145. udtrykker sin bekymring over den 

omdømmemæssige risiko for Parlamentet, 

som disse uregelmæssigheder udgør, og er 

overbevist om behovet for en hurtig og 

effektiv indsats for at forebygge og tackle 

eventuelle lignende uregelmæssigheder i 

fremtiden; 

145. udtrykker sin bekymring over den 

omdømmemæssige risiko for Parlamentet, 

som disse uregelmæssigheder udgør, og er 

overbevist om behovet for en hurtig og 

effektiv indsats for at forebygge og tackle 

eventuelle lignende uregelmæssigheder i 

fremtiden; mener imidlertid, at disse 

uregelmæssigheder er begrænset til et 

mindre antal politiske partier og fonde; er 

af den opfattelse, at disse 

uregelmæssigheder ikke bør anfægte den 

finansielle forvaltning af andre politiske 

partier og fonde;  

Or. en 

 


