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24.4.2017 A8-0153/50 

Ändringsförslag  50 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 35a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 35a. Europaparlamentet tar del av 

generalsekterarens svar avseende på 

undersökningen av en ackrediterad 

assistent hos Europaparlamentets före 

detta talman som misstänktes för att inte 

ha uppfyllt sina skyldigheter när det 

gäller deklaration av extern verksamhet. 

Parlamentet gläder sig över att 

undersökningen avslutades i mitten av 

mars i år. Parlamentet kräver att 

generalsekreteraren överlämnar resultatet 

av denna undersökning till 

budgetkontrollutskottet och informerar 

utskottet om den uppföljning som kommer 

att göras. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

24.4.2017 A8-0153/51 

Ändringsförslag  51 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 38a. Europaparlamentet beklagar att det 

nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet 

(N+2) inte gör det möjligt för ledamöterna 

i allmänhet och medlemmarna av 

budgetkontrollutskottet i synnerhet att 

snabbt utreda förvaltnings- och 

räkenskapsproblem inom parlamentet och 

att införa nödvändiga korrigeringar. 

Parlamentet betonar att denna brist är 

särskilt uppenbar när problemen berör 

institutionens talman, eftersom 

ansvarsfrihetsförfarandet för det sista året 

av mandatet endast kan genomföras två 

år senare. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Ändringsförslag  52 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 51a. Europaparlamentet är förvånat över 

det begränsade antalet gåvor som 

deklarerats i enlighet med artikel 5 i 

uppförandekoden för Europaparlamentets 

ledamöter. Parlamentet påminner om att 

alla ledamöter måste deklarera gåvor som 

de tar emot när de officiellt företräder 

Europaparlamentet. Parlamentet betonar 

särskilt att institutionens föregående 

ordförandeskap inte deklarerade några 

gåvor under de senaste fem åren. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Ändringsförslag  53 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 51b. Europaparlamentet noterar att 

parlamentets företrädare för Brexit har 

avlönad verksamhet, som han 

vederbörligen har redovisat i sin 

intresseförklaring, i flera olika bolag. 

Parlamentet understryker att han på 

grund av sin ställning sannolikt kommer 

att ha tillgång till känslig information 

som kan vara av intresse för dessa 

företag. Parlamentet är därför oroat över 

potentiella intressekonflikter som kan 

uppstå till följd av denna situation i 

enlighet med artikel 3.1 i bilaga I till 

arbetsordningen. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Ändringsförslag  54 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51c (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 51c. Europaparlamentet kräver att 

parlamentets företrädare för Brexit 

klargör sin situation när det gäller dessa 

företag i enlighet med artikel 3.2 i bilaga I 

till arbetsordningen. Parlamentet 

uppmanar talmannen att säkerställa att 

denna situation inte undergräver 

parlamentets trovärdighet. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Ändringsförslag  55 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 121a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 121a. Europaparlamentet beklagar de 

pågående förhandlingarna för att 

upprätta ett offentligt-privat partnerskap 

för utnyttjandet av Wiertz hus och dess 

trädgård. Parlamentet anser att det 

eftersträvade målet, dvs. ett större antal 

sammanträdeslokaler, skulle kunna 

uppnås genom bättre förvaltning av 

befintliga lokaler. Parlamentet anser 

därför att det uppskattade beloppet på 2,1 

miljoner EUR för arbetena i fråga utgör 

ett slöseri med offentliga medel vid en 

tidpunkt då parlamentets viktigaste mål 

bör vara att minska sin budget. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Ändringsförslag  56 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 146a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 146a. Europaparlamentet uttrycker 

betänkligheter mot parlamentets 

tjänsteförteckning, där den nya 

myndigheten för europeiska politiska 

partier och europeiska politiska stiftelser 

omfattas av generalsekreterarens 

ledningsansvar, och är inte säkert på att 

detta organisatoriska arrangemang är 

förenlig med artikel 6.2 i förordning nr 

1141/2014 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Ändringsförslag  57 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 146b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 146b. Europaparlamentet betonar att 

myndigheten har status som juridisk 

person (artikel 6.2)1a, att den är fysiskt 

lokaliserad i Europaparlamentet, vilket 

förser den med de kontor och det 

administrativa stöd som den behöver 

(artikel 6.4), att dess personal kommer 

från en eller flera av unionens 

institutioner (artikel 6.5) och att dess 

anslag finns i en separat avdelning i 

Europaparlamentets avsnitt i Europeiska 

unionens allmänna budget. Parlamentet 

kräver ett förtydligande av det kommande 

ansvarsfrihetsförfarandet i ljuset av dessa 

artiklar. 

 _________________ 

 1a 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.  

Or. en 

 


