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26.3.2014 A7-0246/1 

Ændringsforslag  1 

Chris Davies 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. understreger, at alle medlemmer skal 

have lige ret til at vide, hvorledes 

Parlamentets finansielle anliggender 

forvaltes, og kræver derfor, at 

generalsekretæren sikrer, at kopier af alle 

rapporter, som udarbejdes af Den Interne 

Revisionstjeneste, gøres tilgængelige for 

medlemmerne, efter at eventuelle 

henvisninger, som ville føre til en 

upassende identificering af konkrete 

enkeltpersoner, om nødvendigt er blevet 

fjernet; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Ændringsforslag  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48a. gentager sin anmodning om, at der 

foreslås strenge regler for medlemmerne 

hvad angår anvendelse af godtgørelsen 

for generelle udgifter, og at den gøres 

fuldstændigt gennemsigtig; anmoder 

derfor om, at der udvikles et system, ifølge 

hvilket medlemmerne årligt skal 

rapportere om deres anvendelse af denne 

godtgørelse, og at anvendelsen gøres til 

genstand for revision; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Ændringsforslag  3 

Chris Davies 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48b. mener, at Parlamentet er den eneste 

europæiske offentlige institution, som 

indbetaler en godtgørelse, der har til 

formål at finansiere udgifter til 

kontoradministration, på private og 

personlige bankkonti uden at kræve, at 

der opbevares kvitteringer, eller at der 

foretages en revision af udgifterne; 

formoder, at medlemmerne ville forholde 

sig dybt kritiske over for et hvilket som 

helst andet organ, som på tilsvarende vis 

undlod at føre tilsyn med anvendelsen af 

offentlige midler; opfordrer 

generalsekretæren til at foreslå lempelige 

ordninger for at sikre, at godtgørelsen for 

generelle udgifter anvendes til det 

påtænkte formål og ikke vil kunne give 

medlemmerne en supplerende privat 

indkomst; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Ændringsforslag  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48c. kræver, at der foretages en 

evaluering af størrelsen og anvendelsen af 

dagpengene til medlemmerne; kræver, at 

Præsidiet reviderer denne 

gennemførelsesforanstaltning i 

overensstemmelse hermed for at sikre, at 

godtgørelsen anvendes så 

omkostningseffektivt som muligt;  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Ændringsforslag  5 

Cătălin Sorin Ivan 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. kritiserer det forhold, at en rapport fra 

OLAF-Overvågningsudvalget til 

Parlamentets Budgetkontroludvalg ikke 

blev videresendt til udvalget af 

formanden, men derimod blev 

tilbageholdt i over to måneder; kritiserer, 

at det tog tre måneder, før Parlamentets 

administration videresendte 

vidneindkaldelser fra en belgisk domstol 

til de pågældende tre medlemmer; 

kritiserer, at Budgetkontroludvalgets 

arbejde blev hæmmet af, at en høring om 

arbejdet i taskforcen om Grækenland blev 

aflyst, og en høring om "Forvaltning - 

Europa-Kommissionen som 

forvaltningsmyndighed" blev forsinket 

med mere end et år; 

udgår 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Ændringsforslag  6 

Cătălin Sorin Ivan 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 67 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

67. noterer sig, at et nyt sæt regler om 

modtagelse af besøgsgrupper trådte i kraft 

fra og med januar 2012, herunder metoden 

for betaling af tilskud; noterer sig, at 

Præsidiet besluttede at opretholde 

besøgsgruppernes mulighed for at få 

udbetalt kontanter; er bekymret over den 

betydelige image- og sikkerhedsrisiko, der 

er forbundet med at foretage 

kontantudbetalinger til besøgsgrupper; 

anmoder Præsidiet om at træffe en ny 

afgørelse om afskaffelse af 

kontantudbetalinger, som udgør en 

overtrædelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2005/60/EF
24
; noterer sig, 

at kun 365 ud af de årlige ca. 2 000 

besøgsgrupper i 2012 modtog over 

15 000 EUR, men at hovedparten af disse 

besøgsgrupper vælger 

kontantudbetalingsmetoden, selv om 

Parlamentets forvaltning i stedet opfordrer 

til betaling via bankoverførsel eller en 

kombination af begge metoder; 

67. noterer sig, at et nyt sæt regler om 

modtagelse af besøgsgrupper trådte i kraft 

fra og med januar 2012, herunder metoden 

for betaling af tilskud; noterer sig, at 

Præsidiet besluttede at opretholde 

besøgsgruppernes mulighed for at få 

udbetalt kontanter; er bekymret over den 

betydelige image- og sikkerhedsrisiko, der 

er forbundet med at foretage 

kontantudbetalinger til besøgsgrupper; 

anmoder Præsidiet om at træffe en ny 

afgørelse om kontantudbetalinger, som 

udgør en overtrædelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF
1
; noterer sig, at kun 365 ud af 

de årlige ca. 2 000 besøgsgrupper i 2012 

modtog over 15 000 EUR, men at 

hovedparten af disse besøgsgrupper vælger 

kontantudbetalingsmetoden, selv om 

Parlamentets forvaltning i stedet opfordrer 

til betaling via bankoverførsel eller en 

kombination af begge metoder; 

__________________ __________________ 

24
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvaskning af penge og finansiering af 

terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, 

24
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvaskning af penge og finansiering af 

terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, 
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Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Ændringsforslag  7 

Cătălin Sorin Ivan 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Decharge 2012: Europa-Parlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. insisterer på, at medlemmernes 

flyrejser inden for Europa kun skal 

godtgøres over Parlamentets budget med 

prisen på økonomiklassebilletter; 

101. foreslår, at anvendelse af 

økonomiklassebilletter i forbindelse med 

medlemmernes flyrejser inden for Europa 

tilskyndes, hvor det er relevant; 

Or. en 

 

 


