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Forslag til beslutning Ændringsforslag

107. bemærker Præsidiets aktiviteter i 
forbindelse med godtgørelsen for 
generelle udgifter, navnlig ved 
nedsættelsen af en ad hoc-arbejdsgruppe, 
der skal fastlægge og offentliggøre 
reglerne for anvendelsen af denne 
godtgørelse; beklager imidlertid, at den 
eneste beslutning, som Præsidiet har 
truffet, vedrører en ikkeudtømmende liste 
over støtteberettigede udgifter; bemærker 
endvidere, at Præsidiets arbejdsgruppe 
kunne blive enige om, at det er 
nødvendigt, at alle medlemmer af 
Parlamentet skal have en særskilt 
bankkonto, der er afsat til midler, der er 
modtaget som en del af godtgørelsen for 
generelle udgifter; noterer sig Præsidiets 
beslutning om først at anvende de 
vedtagne ændringer i forbindelse med 
godtgørelsen for generelle udgifter efter 
valget i 2019; opfordrer til, at 
medlemmerne stilles fuldt ud til regnskab 
for deres udgifter under denne 
godtgørelse; bemærker, at tidligere 
dechargebeslutninger har understreget 
nødvendigheden af:

107. minder om, at Parlamentet 
tidligere har stemt for den holdning, at 
medlemmerne bør gemme kvitteringer for 
deres udgifter, hvert år bør offentliggøre 
en oversigt over deres udgifter og bør 
tilbagebetale de ubrugte beløb ved 
nedlæggelsen af deres mandat eller ved 
afslutningen af deres mandatperiode; 
minder om Præsidiets beslutning om at 
nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe til at 
fastlægge og offentliggøre reglerne for 
anvendelse af godtgørelsen for generelle 
udgifter (GEA) efter tidligere 
henstillinger i dechargebetænkningerne; 
beklager, at Præsidiet har besluttet at 
ignorere arbejdsgruppens forslag om at 
indføre kontrol af de enkelte GEA-
regnskaber foretaget af en ekstern revisor 
og således forhindre en meningsfuld 
reform af godtgørelsen; opfordrer 
Præsidiet til straks at genoptage 
drøftelserne om godtgørelsen for 
generelle udgifter og til hurtigst muligt at 
nå til enighed om en aftale; mener, at en 
sådan aftale bør omfatte fælles regler for 
større gennemsigtighed og finansiel 
ansvarlighed, herunder krav om
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-  at definere, udvide og offentliggøre 
reglerne for anvendelse af godtgørelsen 
for generelle udgifter (som bl.a. kræver en 
udtømmende liste over støtteberettigede 
udgifter)

- at medlemmerne skal gemme alle 
kvitteringer, der vedrører GEA

-  at sikre, at medlemmerne 
opbevarer samtlige kvitteringer i 
forbindelse med godtgørelsen af generelle 
udgifter

- at der gives tilladelse til, at en 
uafhængig revisor får ansvar for den 
årlige kontrol af regnskaberne og 
offentliggørelsen af en revisionserklæring

-  at sikre, at den ubrugte del af 
godtgørelsen af generelle udgifter 
tilbagebetales ved udløbet af et medlems 
mandat;

- at medlemmerne skal returnere 
den ubrugte del af GEA ved afslutningen 
af deres mandat;

Or. en


