
 

AM\1058897SV.doc  PE555.123v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

22.4.2015 A8-0082/37 

Ändringsförslag  37 
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 69b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69b. Europaparlamentet oroar sig för den 

sociala dialogens begränsningar och 

otillräcklighet och den därmed 

förknippande byråkratiska tillämpningen 

av artikel 90 när det gäller 

överklaganden, vilket ger upphov till talan 

inför domstol och följaktligen utgifter för 

rättshjälp och arvoden för externa 

advokater samt skyldighet att betala 

rättegångskostnaderna i fall av ett 

negativt domstolsbeslut. Parlamentet 

begär att man före utgången av 2015 tar 

fram en komplett ram för tillämpningen 

av artikel 90, resurserna, kostnaderna och 

genomdrivandet av domarna. 

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

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 71a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över det förhastade genomförandet av 

konceptet för en ny arbetsmiljö (”New 

World of Work”), om vilket den 

information som efterlystes i frågorna i 

punkt 27 i denna resolution inte har 

lämnats och för vilket inget lämpligt 

samråd med företrädare för personalen 

och de berörda tjänstemännen har 

genomförts. Ingen adekvat information 

har heller getts om aktuella och framtida 

kostnader. Parlamentet anser dessutom 

att det är tveksamt om konceptet ”shared 

spaces” är effektivt och konstaterar att 

detta koncept utgör föremål för kritik på 

grund av dess negativa inverkan på 

arbetsprestationernas och arbetets 

kvalitet. Parlamentet uttrycker sin oro 

inför karaktären hos de metoder för 

övervakning av personalens verksamhet 

inom parlamentet som tillämpas av ett 

externt företag, såväl i gemensamma 

lokaler som på privata kontor, utan de 

berörda personernas uttryckliga 

samtycke, och anser att detta arbete i 

vilket fall som helst noggrant bör 

granskas av Europeiska 

datatillsynsmannen. 

Or. es 


