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22.4.2015 A8-0082/30 

Ändringsförslag  30 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Skäl Da (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Parlamentet är den enda av alla 

institutioner som inte beviljar 

ansvarsfrihet för generalsekreteraren 

eller en ansvarig vice ordförande utan för 

sin talman. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Ändringsförslag  31 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck avdelningscheferna och den 

centrala ledningen att utan ytterligare 

dröjsmål genomföra de ”oavslutade 

åtgärderna”. Parlamentet uppmanar dem att 

hålla sig till striktare tidsplaner för 

genomförandet av åtgärderna. Parlamentet 

uppmanar internrevisorn att hålla 

budgetkontrollutskottet underrättat om de 

framsteg som görs när det gäller dessa 

åtgärder. 

19. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck avdelningscheferna och den 

centrala ledningen att utan ytterligare 

dröjsmål genomföra de ”oavslutade 

åtgärderna”. Parlamentet uppmanar dem att 

hålla sig till striktare tidsplaner för 

genomförandet av åtgärderna. Parlamentet 

uppmanar internrevisorn att hålla 

budgetkontrollutskottet underrättat om de 

framsteg som görs när det gäller dessa 

åtgärder. Parlamentet uppmanar dem 

också att beräkna kostnader och 

besparingar i samband med de nya 

åtgärder som föreslås i denna resolution 

och att inkludera dem i övervakningen av 

ansvarsfrihetsförfarandet för 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Ändringsförslag  32 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet noterar att 

inrättandet av det nya generaldirektoratet 

för parlamentarisk utredning och analys, 

som kommer att tillhandahålla oberoende 

vetenskaplig rådgivning, främst till 

enskilda ledamöter, kompletterar det arbete 

som utförs av utredningsavdelningarna 

som tillgodoser behoven hos parlamentets 

organ. 

32. Europaparlamentet noterar att 

inrättandet av det nya generaldirektoratet 

för parlamentarisk utredning och analys, 

som kommer att tillhandahålla oberoende 

vetenskaplig rådgivning, främst till 

enskilda ledamöter, kompletterar det arbete 

som utförs av utredningsavdelningarna 

som tillgodoser behoven hos parlamentets 

organ. Parlamentet är oroat över att 

allmänheten skulle kunna bli förvirrad på 

grund av den exponentiella tillväxten och 

spridningen av handlingar om alla 

möjliga ämnen som offentliggörs i 

parlamentets namn, i motsats till de texter 

som antas inom ramen för parlamentets 

ordinarie förfarande och som utgör 

parlamentets legitima ståndpunkt. 

Parlamentet rekommenderar att 

generalsekreteraren lägger fram förslag 

för att se till att parlamentets 

huvudsakliga politiska verksamhet på nytt 

får störst utrymme, så att resurserna i så 

hög grad som möjligt används till att 

ytterligare stärka ledamöternas, de 

politiska gruppernas och 

parlamentsutskottens parlamentariska 

arbete. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Ändringsförslag  33 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av en enhet som ska bedöma 

konsekvenserna av unionens lagstiftning. 

Parlamentet begär att denna enhet inriktar 

sig på de kompromisser som parlamentet 

förhandlat fram och på parlamentets 

ändringar av kommissionens förslag. 

Parlamentet begär att det senast den 

30 oktober 2015 utarbetas en strategi för 

snabb bedömning av lagstiftning och dess 

konsekvenser, att enheten får en högre 

profil hos ledamöterna och att det görs en 

uppdelning av kostnaderna. Parlamentet 

uppmanar med eftertryck denna enhet att 

regelbundet föra diskussioner med 

motsvarande tjänster hos kommissionen, 

rådet och de nationella parlamenten. 

33. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av en enhet som ska bedöma 

konsekvenserna av unionens lagstiftning. 

Parlamentet begär att denna enhet inriktar 

sig på de kompromisser som parlamentet 

förhandlat fram och på parlamentets 

ändringar av kommissionens förslag. 

Parlamentet begär därför att man tar 

fram harmoniserade regler för 

ordförandena och medlemmarna i 

presidiet, utskotten och de 

parlamentariska delegationerna, för att 

undvika praxis som kan vara motstridig, 

diskriminerande och/eller straffbar i 

samband med beviljandet av ansvarsfrihet 

för deras institutionella uppdrag. 

Parlamentet begär att det senast den 

30 oktober 2015 utarbetas en strategi för 

snabb bedömning av lagstiftning och dess 

konsekvenser, att enheten får en högre 

profil hos ledamöterna och att det görs en 

uppdelning av kostnaderna. Parlamentet 

uppmanar med eftertryck denna enhet att 

regelbundet föra diskussioner med 

motsvarande tjänster hos kommissionen, 

rådet och de nationella parlamenten. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Ändringsförslag  34 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av generaldirektoratet för skydd och 

säkerhet. Parlamentet påminner om att 

internaliseringen av parlamentets 

säkerhetstjänster har inneburit besparingar 

på 195 000 EUR under 2013 och beräknas 

ge besparingar på över 11 miljoner EUR 

under perioden 2013−2016. Parlamentet 

anser att det är lämpligt att förhandla med 

den belgiska staten om ett större bidrag till 

parlamentets säkerhet med tanke på att 

Belgien drar ekonomisk nytta av EU-

institutionernas närvaro i landet. 

Parlamentet efterlyser en utvärdering av 

kvaliteteten på säkerhetstjänsten före och 

efter inrättandet av generaldirektoratet för 

skydd och säkerhet, som ska överlämnas 

till budgetkontrollutskottet senast den 30 

september 2015. Parlamentet insisterar på 

att det görs en jämförande studie av 

säkerhetssystemen i de övriga 

institutionerna. 

35. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av generaldirektoratet för skydd och 

säkerhet. Parlamentet påminner om att 

internaliseringen av parlamentets 

säkerhetstjänster har inneburit besparingar 

på 195 000 EUR under 2013 och beräknas 

ge besparingar på över 11 miljoner EUR 

under perioden 2013−2016. Parlamentet 

anser att det är lämpligt att förhandla med 

den belgiska staten om ett större bidrag till 

parlamentets säkerhet med tanke på att 

Belgien drar ekonomisk nytta av EU-

institutionernas närvaro i landet. 

Parlamentet efterlyser en utvärdering av 

kvaliteteten på säkerhetstjänsten före och 

efter inrättandet av generaldirektoratet för 

skydd och säkerhet, som ska överlämnas 

till budgetkontrollutskottet senast den 30 

september 2015. Parlamentet kräver en 

lösning på den nuvarande dåligt 

fungerande situationen avseende 

bristande planering på kort sikt och 

möjligheterna att förena arbetsliv och 

familj. Parlamentet insisterar på att det 

görs en jämförande studie av 

säkerhetssystemen i de övriga 

institutionerna. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Ändringsförslag  35 
Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 56a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 56a. Europaparlamentet är oroat över det 

beslut som parlamentets administration 

har fattat om att slutgiltigt stänga Info 

Point från och med den 31 mars 2015. 

Parlamentet uttrycker sitt missnöje med 

att det inte heller den här gången i god tid 

informerades om detta beslut. 

Parlamentet betonar vikten av Info Point, 

som gör det lättare att tillhandahålla 

dokumentation om parlamentets 

verksamhet till unionsmedborgarna på 

alla officiella språk, särskilt till 

besöksgrupper som bjudits in av 

ledamöter. Parlamentet begär att den 

verksamhet avseende dokumentation och 

tjänster som tillhandahölls av Info Point 

ska upprätthållas på ett tillgängligt sätt 

och med samma synlighet och 

tillgänglighet som hittills, samt är oroat 

över vad som kommer att hända med de 

tillfälligt anställda vid Info Point. 

Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att hålla parlamentet 

informerat om dessa ärenden. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Ändringsförslag  36 
Inés Ayala Sender 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 69a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69a. Europaparlamentet begär att man 

undersöker den verksamhet som 

organiseras och finansieras av 

personalkommittén, med detaljerade 

uppgifter om typer av verksamhet, 

kostnaderna för dessa och huruvida de 

stämmer överens med en sund ekonomisk 

förvaltning. 

Or. en 

 

 

 


