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DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/50 

Ændringsforslag  50 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 35a. noterer sig generalsekretærens 

svar vedrørende undersøgelsen af en 

akkrediteret assistent for den 

forhenværende parlamentsformand, som 

havde været mistænkt for ikke at opfylde 

sine forpligtelser vedrørende erklæringen 

om sine eksterne aktiviteter; glæder sig 

over, at undersøgelsen blev afsluttet i 

midten af marts i år; anmoder om, at 

generalsekretæren fremsender 

resultaterne af denne undersøgelse til 

Budgetkontroludvalget og informerer det 

om, hvordan der følges op herpå; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/51 

Ændringsforslag  51 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 38a. beklager, at den nuværende 

dechargeprocedure (N+2) ikke sætter 

medlemmer generelt og navnlig 

medlemmer af Budgetkontroludvalget i 

stand til hurtigt at undersøge ledelses- og 

regnskabsproblemer i Parlamentet og til 

at fastsætte de tilsvarende korrektioner; 

påpeger, at denne mangel er særlig 

iøjnefaldende, når problemerne vedrører 

institutionens formand, eftersom 

dechargeproceduren for det sidste år af 

mandatet først kan finde sted to år senere; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/52 

Ændringsforslag  52 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 51a. er overrasket over det begrænsede 

antal af gaver, der anmeldes i henhold til 

artikel 5 i adfærdskodeksen for 

medlemmer; minder om, at alle 

medlemmer skal anmelde de gaver, de 

modtager, når de repræsenterer 

Parlamentet ved officielle lejligheder; 

understreger navnlig, at institutionens 

foregående formandskab ikke anmeldte 

nogen gaver i løbet af seneste fem år; 

Or. en 



 

AM\1124065DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/53 

Ændringsforslag  53 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 51b. noterer sig, at Parlamentets 

repræsentant for Brexit har lønnede 

aktiviteter, som der er givet behørig 

meddelelse om i hans interesseerklæring, 

i flere virksomheder; understreger, at som 

følge af hans stilling vil han formentlig få 

adgang til følsomme oplysninger, der kan 

være af interesse for disse virksomheder; 

er derfor bekymret over den potentielle 

interessekonflikt, der kan opstå som følge 

af denne situation i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 1, i bilag I til 

Parlamentets forretningsorden; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/54 

Ændringsforslag  54 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 51c. anmoder Parlamentets 

repræsentant for Brexit om at redegøre 

for sin situation med hensyn til disse 

virksomheder i overensstemmelse med 

artikel 3, stk. 2, i bilag I i Parlamentets 

forretningsorden; opfordrer Parlamentets 

formand til at sikre, at denne situation 

ikke underminerer Parlamentets 

troværdighed; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/55 

Ændringsforslag  55 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 121 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 121a. beklager de igangværende 

forhandlinger om at etablere et offentlig-

offentligt partnerskab til anvendelse af 

Wiertz' hus og dets have; mener, at det 

forfulgte mål, dvs. et større antal 

mødelokaler, kunne opfyldes ved hjælp af 

bedre forvaltning af de eksisterende 

lokaler; mener derfor, at de anslåede 2,1 

mio. EUR til arbejdet udgør et spild af 

offentlige midler på et tidspunkt, hvor 

Parlamentets primære mål bør være at 

reducere sit budget; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Ændringsforslag  56 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 146 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 146a. udtrykker bekymring over 

Parlamentets stillingsfortegnelse, hvor 

den nye myndighed for europæiske 

politiske partier og europæiske politiske 

fonde kommer under generalsekretærens 

ledelsesansvar, og over denne 

organisatoriske ordnings forenelighed 

med artikel 6, stk. 2, i forordning 

1141/2014;  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Ændringsforslag  57 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 146 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 146b. påpeger, at myndigheden har 

juridisk status (artikel 6, stk. 2)1a, at den 

er fysisk placeret i Parlamentet, som 

stiller de nødvendige kontorer og 

administrative støttefaciliteter til rådighed 

for myndigheden (artikel 6, stk. 4), at dens 

personale kommer fra én eller flere 

institutioner (artikel 6, stk. 5), og at dens 

bevillinger ydes under et særskilt afsnit i 

Parlamentets sektion af Unionens 

generelle budget; opfordrer til afklaring 

af den kommende dechargeprocedure i 

lyset af disse artikler; 

 _________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

af 22. oktober 2014 om statut for og 

finansiering af europæiske politiske 

partier og europæiske politiske fonde, 

EUT L 317 af 4.11.2014.  

Or. en 

 


