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4.4.2017 A8-0156/26 

Ændringsforslag  26 

Richard Ashworth 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at den andel, som 

modsvarer Parlamentets budget i 2018, bør 

forblive under 20 % af udgiftsområde V; 

bemærker, at budgetoverslagene for 2018 

svarer til 18,88 %, hvilket er lavere end 

det, der blev opnået i 2017 (19,26 %) og 

den laveste andel af udgiftsområde V i de 

seneste ni år;  

1. understreger, at den andel, som 

modsvarer Parlamentets budget i 2018, bør 

forblive under 20 % af udgiftsområde V; 

bemærker, at budgetoverslagene for 2018 

svarer til 18,88 %, hvilket er lavere end 

det, der blev opnået i 2017 (19,26 %), og 

den laveste andel af udgiftsområde V i de 

seneste femten år;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Ændringsforslag  27 

Richard Ashworth 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 45a. mener, at tabet af 136 stillinger i 

Europa-Parlamentets Generalsekretariat i 

2016 kan gøre det vanskeligt for 

Parlamentets administration at levere 

ydelser; opfordrer generalsekretæren til at 

fremlægge flere oplysninger om 

foranstaltningerne vedrørende 

personalereduktioner fra sidste år og til at 

vurdere følgerne af budgetbeslutningerne 

for institutionens funktion; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Ændringsforslag  28 

Richard Ashworth 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 51a. bemærker, at de foreslåede 

udgifter til politiske partier andrager 

32,4 mio. EUR, og de foreslåede udgifter 

til politiske fonde beløber sig til 

19,3 mio. EUR, dvs. i alt 51,8 mio. EUR 

eller 2,6 % af Parlamentets budget for 

2018; 

Or. en 

 

 


