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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter 

for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 

(2017/2150(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 

Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016, med 

centrets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2016 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 

december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug4, særlig artikel 15, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 

september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 

208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20125, særlig 

artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0081/2018), 

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 

                                                 
1 EUT C 417 af 6.12.2017, s. 150. 
2 EUT C 417 af 6.12.2017, s. 150. 
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
4 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1. 
5 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 
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2016; 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 

del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 

offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 

og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 

(2017/2150(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 

Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016, med 

centrets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2016 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 

december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug4, særlig artikel 15, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 

september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 

208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20125, særlig 

artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0081/2018), 

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for 

                                                 
1 EUT C 417 af 6.12.2017, s. 150. 
2 EUT C 417 af 6.12.2017, s. 150. 
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
4 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1. 
5 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 
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Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016; 

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende (L-udgaven). 
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 

gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 

(2017/2150(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 

2016, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0081/2018), 

A. der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren 

gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske 

legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, 

gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af 

menneskelige ressourcer; 

B. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for 

Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse 

over indtægter og udgifter1 var på 15 421 357 EUR, hvilket svarer til en stigning på 

16,73 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at centrets budget hovedsagelig 

stammer fra EU-budgettet; 

C. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 

("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt 

rigtige; 

Opfølgning på decharge for 2015 

1. bemærker, at centret ifølge Revisionsrettens beretning i 2012 underskrev en 

rammeaftale med et maksimumsbeløb på 250 000 EUR for indgåelse af specifikke 

kontrakter, og at beløbet var angivet i udbudsbekendtgørelsen; bemærker med 

bekymring, at centret imidlertid ikke overholdt dette loft; bemærker desuden, at de 

samlede betalinger afholdt under denne aftale ved udgangen af 2015 var på 

382 181 EUR, dvs. at de overskred loftet med 50 %; påpeger, at de betalinger, der blev 

afholdt ud over loftet, tyder på, at centrets procedure for overvågning af rammeaftaler 

bør forbedres; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om 

status for den korrigerende foranstaltning, som i øjeblikket er markeret som "i gang", og 

                                                 
1 EUT C 12 af 13.1.2017, s. 6. 



 

PE613.462v02-00 8/16 RR\1149311DA.docx 

DA 

om fremtidige forbedringer af overvågningen af rammeaftaler; 

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed 

2. bemærker, at en af centrets ansatte, ifølge Revisionsrettens beretning, i forbindelse med 

to rammeaftaler med en maksimumsværdi på henholdsvis 135 000 EUR og 

650 000 EUR fungerede som ved delegation bemyndiget anvisningsberettiget, da 

vedkommende udnævnte bedømmelsesudvalget, traf tildelingsafgørelser og underskrev 

kontrakterne; bemærker imidlertid, at delegationen fra den anvisningsberettigede var 

begrænset til 130 000 EUR og ikke udtrykkeligt henviste til rammeaftaler; bemærker, at 

maksimumsværdien af de to rammeaftaler ifølge centrets svar angav det samlede 

kumulative beløb for de specifikke kontrakter, som kunne forventes indgået med 

henblik på gennemførelse; bemærker med tilfredshed, at centret vil korrigere sin 

afgørelse om delegationen af den anvisningsberettigedes beføjelser, så det fremgår mere 

tydeligt, hvilke handlinger denne delegation omfatter; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

3. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en 

budgetgennemførelsesgrad på 99,95 %, svarende til en stigning på 0,12 % i forhold til 

2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 95,64 %, hvilket udgør 

et fald på 1,71 % i forhold til 2015; bemærker med tilfredshed, at det høje samlede 

niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;  

Forpligtelser og fremførsler 

4. bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2016, beløb sig til 

671 266 EUR (4,36 %); 

5. bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den 

flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er 

tegn på svagheder i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen og ikke altid er i 

strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af 

centret og meddelt Revisionsretten; 

Udbud  

6. noterer sig, at centret indførte en ny udbudsplan, som blev gennemført med succes i tæt 

samarbejde med alle enheder; opfordrer centret til at aflægge rapport til 

dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne plan; 

7. noterer sig, at centret deltog i mødet for netværket af agenturernes ansvarlige for udbud 

for at udveksle erfaringer med henblik på at fortsætte med at gennemføre 

foranstaltninger for at rationalisere og optimere udbud og andre finansielle processer;  

Personalepolitik 

8. bemærker, at ifølge resultaterne af centrets personalescreening blev 69,75 % af dets 

menneskelige ressourcer anvendt til operationelle aktiviteter, 20,17 % blev anvendt til 

administrativ støtte og koordinering, og 10,08 % blev anvendt til aktioner, der blev 
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anset for neutrale i 2016;  

9. konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 73 stillinger (ud af de 79 stillinger, som var 

godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat pr. 31. december 2016, sammenlignet 

med 74 i 2015; bemærker med tilfredshed, at der har været kønsbalance i det samlede 

antal besatte stillinger pr. 31. december 2016, eftersom forholdet er 53,47 % kvinder og 

46,53 % mænd; 

10. understreger, at forening af arbejds- og familieliv bør indgå i centrets personalepolitik, 

og at det budget, der er brugt på aktiviteter til fremme af trivsel på arbejdspladsen, 

beløber sig til ca. 100 EUR pr. medarbejder pr. dag; bemærker, at det gennemsnitlige 

sygefravær er 8,54 dage pr. medarbejder;  

11. glæder sig over, at centret allerede har vedtaget en politik for beskyttelse af personers 

værdighed og forebyggelse af chikane; opfordrer centret til at afholde 

uddannelseskurser med henblik på at gøre medarbejderne mere bevidste om disse 

emner; 

12. bemærker med tilfredshed, at centret i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, 

og at der ikke blev indberettet nogen sager vedrørende ansættelse eller afskedigelse af 

medarbejdere;  

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati 

13. bemærker, at interesseerklæringen fra centrets direktør er offentliggjort på centrets 

websted; opfordrer centret til at offentliggøre flere interesseerklæringer på sit websted;  

14. bemærker, at centrets bestyrelse har vedtaget en politik for bekæmpelse af svig, som 

følger den metode, der er udarbejdet af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

(OLAF) for at vejlede decentraliserede agenturer, og supplerer de foranstaltninger, som 

centret allerede har truffet på dette område, navnlig regler for interne undersøgelser 

foretaget af OLAF, oplysningskampagner om personaleetik, regler for gaver og 

gæstfrihed fra tredjeparter og retningslinjer i forbindelse med alvorlige forseelser og 

whistleblowing;  

15. mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og 

henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe 

whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om 

mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig 

beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning; 

Vigtigste resultater 

16. glæder sig over centrets tre vigtigste resultater i 2016, nemlig: 

– det vedtog sin første langsigtede plan: EMCDDA's 2025-strategi 

– det indførte passende mekanismer til på vellykket vis at lede organisationen 

gennem en overgangsperiode og opnåede samtidig yderligere fremskridt i 

overensstemmelse med sit mandat 
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– det lancerede tre flagskibspublikationer: den europæiske narkotikarapport for 

2016, den fælles EMCDDA-Europol-rapport for 2016 om EU's narkotikamarked 

og det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer fra 

2015; 

Intern revision 

17. bemærker med bekymring, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) – ifølge 

Revisionsrettens beretning – i sin revisionsberetning fra januar 2016 fremhævede, at der 

var et stort behov for at forbedre centrets forvaltning af IT-projekter; bemærker 

endvidere med bekymring, at IAS navnlig konkluderede, at der ikke findes nogen 

overordnet langsigtet strategisk vision for de IT-systemer, som understøtter centrets 

centrale operationelle processer, at metoden til forvaltning af IT-projekter kun delvist 

var tilpasset centrets behov, og at proceduren for håndtering af systemkrav er 

utilstrækkelig; noterer sig, at centret og IAS blev enige om en plan for korrigerende 

foranstaltninger; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de 

fremskridt, der er gjort i denne henseende; 

18. bemærker, at IAS i tråd med de retningslinjer, der er angivet i dens strategiske interne 

revisionsplan for 2016-18, i september 2016 gennemførte en begrænset revision af 

driftskontinuiteten i EMCDDA; bemærker, at et hertil relateret udkast til rapport 

indeholdt tre anbefalinger, som den interne revisor havde angivet som "vigtige", og som 

dækkede spørgsmål om driftskonsekvensanalyser, uddannelse og oplysningskampagner 

samt listen over kritiske registre; bemærker, at en handlingsplan, som skal håndtere de 

tre anbefalinger, vil blive udarbejdet efter modtagelse af den endelige rapport om 

centrets driftskontinuitet; opfordrer centret til at aflægge rapport til 

dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne plan; 

19. tilskynder centret til at engagere sig i at give interesserede tredjeparter forbedret adgang 

til dets data, i betragtning af at et af dets hovedformål er formidling af data og 

oplysninger om narkotikasituationen, herunder data om relevante nye tendenser; 

forventer, at et sådant engagement fører til, at der træffes effektive foranstaltninger i 

overensstemmelse hermed; 

o 

o o 

20. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 

som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 20181 om agenturernes resultater, 

økonomiske forvaltning og kontrol. 

 

  

                                                 
1 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000. 
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7.2.2018 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER 

til Budgetkontroludvalget 

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for 

Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 

(2017/2150(DEC)) 

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos 

 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") giver et retvisende 

billede af centrets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at dets transaktioner er 

lovlige og formelt rigtige; 

2. glæder sig over centrets høje budgetgennemførelsesgrad, idet forpligtelses- og 

betalingsbevillingerne nåede op på henholdsvis 99,95 % og 95,64 %, og 94 % af de 

fremførte bevillinger blev udnyttet; bemærker imidlertid, at centrets budget var 

reduceret med 17 % i 2016 i forhold til 2015; 

3. beklager Revisionsrettens konstatering af, at en af centrets ansatte, der var udpeget som 

fungerende anvisningsberettiget i bedømmelsesudvalg, traf tildelingsafgørelser og 

underskrev aftaler om to rammekontrakter, til trods for at denne funktion ikke var 

udtrykkeligt godkendt inden for rammerne af den anvisningsberettigedes delegation af 

beføjelser; glæder sig over centrets tilsagn om at justere indholdet af delegationen af 

beføjelser i overensstemmelse hermed og indføre effektive kontrolforanstaltninger for at 

undgå sådanne hændelser; 

4. bemærker med bekymring, at Den Interne Revisionstjeneste konkluderede, at der ikke 

er en overordnet langsigtet strategisk vision for de IT-systemer, der understøtter centrets 

centrale operationelle processer, at metoden til forvaltning af IT-projekter kun delvist 
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var tilpasset centrets behov, og at proceduren for forvaltning af systemkrav er 

utilstrækkelig; tilskynder centret til at give tilsagn om at udvikle en handlingsplan for at 

afhjælpe ovennævnte svagheder; 

5. glæder sig over udviklingen og vedtagelsen af EMCDDA's 2025-strategi, som er 

centrets første langsigtede plan; 

6. minder om, at det i Revisionsrettens konklusioner fra 2015 blev fremhævet, at centret 

ikke overholdt loftet for en rammekontrakt, der blev undertegnet i 2012 med et 

maksimumsbeløb på 250 000 EUR med henblik på indgåelse af specifikke kontrakter, 

og bemærker, at de samlede udbetalinger under denne kontrakt ved udgangen af 2015 

beløb sig til 382 181 EUR; understreger, at denne problemstilling stadig var markeret 

som "i gang" af Revisionsretten i 2016; opfordrer centret til at forbedre proceduren for 

overvågning af rammekontrakter, så de overholder sådanne lofter; 

7. tilskynder centret til at engagere sig i at give interesserede tredjeparter forbedret adgang 

til dets data, i betragtning af at et af dets hovedformål er formidling af data og 

oplysninger om narkotikasituationen, herunder data om nye tendenser; forventer, at et 

sådant engagement fører til, at der træffes effektive foranstaltninger i overensstemmelse 

hermed. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 1.2.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

45 

5 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina 

Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo 

Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie 

Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, 

Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu 

Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude 

Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, 

Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga 

Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, 

Jaromír Štětina 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech 
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ALDE Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar 

ECR Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens 

GUE/NGL Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

PPE Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank 

Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, 

Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský 

S&D Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 

Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude 

Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, 

Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Julia Reda, Judith Sargentini 

 

5 - 

EFDD Jonathan Bullock, Raymond Finch 

ENF Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra 

NI Udo Voigt 

 

1 0 

EFDD Kristina Winberg 
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Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 

Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, 

Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José 

Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 

Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš 

Zdechovský, Joachim Zeller 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche 
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ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

GUE/NGL Dennis de Jong 

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller 

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt 

Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan 

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand 
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ECR Raffaele Fitto, Notis Marias 

EFDD Marco Valli 

ENF Jean-François Jalkh 
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