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17.4.2018 A8-0146/24 

Ændringsforslag  24 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; gentager i lyset 

af Præsidiets kommende beslutning sin 

opfordring til større gennemsigtighed 

vedrørende godtgørelsen for generelle 

udgifter på grundlag af eksempler på 

bedste praksis fra de nationale delegationer 

i Parlamentet og medlemsstaterne; 

understreger, at der kunne indføres et 

blandet system, hvor en del af 

godtgørelsen for generelle udgifter 

forbliver et fast beløb, og resten udbetales 

på grundlag af fakturaer eller efter en 

revision; gentager, at øget effektivitet og 

gennemsigtighed i godtgørelsen for 

generelle udgifter ikke indebærer en 

krænkelse af privatlivets fred; 

31. minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; gentager i lyset 

af Præsidiets kommende beslutning sin 

opfordring til større gennemsigtighed 

vedrørende godtgørelsen for generelle 

udgifter på grundlag af eksempler på 

bedste praksis fra de nationale delegationer 

i Parlamentet og medlemsstaterne; 

gentager sin opfordring til Præsidiet om 

hurtigt at træffe følgende konkrete 

ændringer vedrørende godtgørelsen af 

generelle udgifter, idet det sikres: at 

godtgørelsen af generelle udgifter i alle 

tilfælde håndteres på en særskilt 

bankkonto, at medlemmerne gemmer alle 

kvitteringer vedrørende godtgørelser af 

generelle udgifter, og at den ubrugte del 

af godtgørelsen af generelle udgifter 

tilbagebetales ved udløbet af et medlems 

mandat; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Ændringsforslag  25 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. opfordrer Præsidiet til at foretage 

følgende yderligere konkrete ændringer 

vedrørende godtgørelsen af generelle 

udgifter, nemlig at der bør indføres 

stikprøvekontrol på 5 % af alle udgifter 

under godtgørelsen af generelle udgifter, 

som bør gennemføres af Parlamentets 

interne revision, og at de endelige 

resultater og konklusioner bør være en 

del af den årlige rapport, der 

offentliggøres af Parlamentet; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Ændringsforslag  26 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31b. opfordrer Præsidiet til at foretage 

følgende yderligere konkrete ændringer 

vedrørende godtgørelsen af generelle 

udgifter, nemlig at medlemmerne hvert år 

bør offentliggøre en oversigt over deres 

udgifter efter kategori såsom 

kommunikationsomkostninger, kontorleje 

og kontorartikler; 

Or. en 



 

AM\1151285DA.docx  PE621.586v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.4.2018 A8-0146/27 

Ændringsforslag  27 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. gentager sin anmodning til 

Præsidiet om at sikre, at sociale rettigheder 

og pensionsrettigheder for medlemmer og 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

respekteres, og at der stilles tilstrækkelige 

finansielle midler til rådighed; gentager i 

denne forbindelse sin opfordring til at finde 

en brugbar løsning for de akkrediterede 

parlamentariske assistenter, som efter at 

have arbejdet i to valgperioder uden 

afbrydelse, ved udgangen af den 

nuværende valgperiode ikke vil være 

berettiget til at anvende den europæiske 

pensionsordning, når de når 

pensionsalderen, eftersom de vil mangle 

noget tid i forhold til kravet om ti års 

tjeneste som følge af det tidlige valg i 2014 

og forsinkelserne i godkendelsen af de 

akkrediterede parlamentariske assistenters 

nye kontrakter på grund af den store 

arbejdsbyrde i perioderne efter valget i 

2009 og 2014; minder om, at artikel 27, 

stk. 2, i statutten for Europa-Parlamentets 

medlemmer fastsætter, at "De erhvervede 

rettigheder bevares i fuldt omfang"; 

bemærker imidlertid de fortsatte problemer 

med hensyn til den frivillige 

pensionsordning og anmoder Præsidiet og 

generalsekretæren om at undersøge alle 

muligheder med henblik på at minimere 

byrden for Parlamentets budget; 

33. gentager sin anmodning til 

Præsidiet om at sikre, at sociale rettigheder 

og pensionsrettigheder for medlemmer og 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

respekteres, og at der stilles tilstrækkelige 

finansielle midler til rådighed; gentager i 

denne forbindelse sin opfordring til at finde 

en brugbar løsning for de akkrediterede 

parlamentariske assistenter, som efter at 

have arbejdet i to valgperioder uden 

afbrydelse, ved udgangen af den 

nuværende valgperiode ikke vil være 

berettiget til at anvende den europæiske 

pensionsordning, når de når 

pensionsalderen, eftersom de vil mangle 

noget tid i forhold til kravet om ti års 

tjeneste som følge af det tidlige valg i 2014 

og forsinkelserne i godkendelsen af de 

akkrediterede parlamentariske assistenters 

nye kontrakter på grund af den store 

arbejdsbyrde i perioderne efter valget i 

2009 og 2014; bemærker, at den frivillige 

pensionsfond for medlemmerne blev 

oprettet i 1990 ved Præsidiets regulativ 

om den supplerende pensionsordning, og 

at medlemmerne kunne tilslutte sig denne 

frem til udgangen af den sjette 

valgperiode (13. juli 2009); beklager 

fondens stigende og stadigt mere 

omfattende aktuarmæssige underskud; 

opfordrer indtrængende Præsidiet og 
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generalsekretæren til at undersøge alle 

muligheder for at minimere byrden for 

Parlamentets budget, herunder, men ikke 

begrænset til, afgifter på den udbetalte 

pension, en forhøjelse af pensionsalderen 

for fondens medlemmer og et stop for 

indeksregulering; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Ændringsforslag  28 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 46a. sætter spørgsmålstegn ved 

effektiviteten af den model, som anvendes 

i medlemsstaterne for Europa-

Parlamentets informationskontorer; 

bemærker det faktiske overlap mellem 

Europa-Parlamentets 

informationskontorer, Kommissionens 

repræsentationskontorer i de forskellige 

medlemsstater og det arbejde, som 

allerede udføres af Parlamentets og 

Kommissionens kommunikationsteams i 

Bruxelles; sætter spørgsmålstegn ved 

merværdien af de EU-midler, der 

anvendes på aktiviteter i Europa-

Parlamentets informationskontorer; 

opfordrer til, at Parlamentet foretager en 

undersøgelse for at analysere og vurdere 

merværdien af den overordnede model; 

Or. en 

 

 


