
 

AM\1092821DA.doc  PE582.500v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

20.4.2016 A8-0121/1 

Ændringsforslag  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Decharge 2014: EU´s almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand 

2015/2161(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker en særlig stigning i 

forpligtelserne i 2014 vedrørende 

institutionens medlemmer; opfordrer 

Ombudsmanden til at give en udtømmende 

beskrivelse af disse beløb i den næste 

rapport om opfølgningen på decharge;  

5. bemærker med bekymring en særlig 

stigning i forpligtelserne i 2014 vedrørende 

institutionens medlemmer; opfordrer 

Ombudsmanden til at give en udtømmende 

beskrivelse af disse beløb i den næste 

rapport om opfølgningen på decharge; 

Or. en 
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Betænkning A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Decharge 2014: EU´s almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand 

2015/2161(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. glæder sig over det forhold, at 

Ombudsmanden i overensstemmelse med 

strategien hen imod 2019 gennemførte 

undersøgelser på eget initiativ og anlagde 

en mere systematisk og systemisk tilgang 

til komplekse spørgsmål, der falder ind 

under hendes mandat; anser dette for at 

være et effektivt redskab;  anmoder 

Ombudsmanden om regelmæssigt at 

underrette dechargemyndigheden om 

undersøgelsernes virkninger; 

6. glæder sig over det forhold, at 

Ombudsmanden i overensstemmelse med 

strategien hen imod 2019 gennemførte 

undersøgelser på eget initiativ og anlagde 

en mere systematisk og systemisk tilgang 

til komplekse spørgsmål, der falder ind 

under hendes mandat; anser dette for at 

være et effektivt redskab; anmoder 

Ombudsmanden om regelmæssigt at 

underrette dechargemyndigheden om 

undersøgelsernes virkninger og om tydeligt 

at redegøre for koordinatorens opgaver; 

påpeger imidlertid, at Ombudsmanden bør 

prioritere at tage sig af klager fra 

borgerne inden for en rimelig tid, og at 

undersøgelser på eget initiativ under 

ingen omstændigheder bør gå ud over 

dette mål; 

Or. en 
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Betænkning A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 
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2015/2161(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. glæder sig over oprettelsen af en stilling 

som koordinator for undersøgelser på eget 

initiativ; anser det for at være et skridt 

hen imod mere effektivt arbejde i 

institutionen; opfordrer Ombudsmanden til 

at aflægge rapport til 

dechargemyndigheden om resultaterne, 

virkningerne og effektiviteten af denne 

stilling; 

7. noterer sig oprettelsen af en stilling som 

koordinator for undersøgelser på eget 

initiativ; håber, at denne nye stilling vil 

bidrage til et mere effektivt arbejde i 

institutionen; opfordrer Ombudsmanden til 

at aflægge rapport til 

dechargemyndigheden om resultaterne, 

virkningerne og effektiviteten af denne 

stilling; 

Or. en 
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2015/2161(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over, at forholdet mellem 

afsluttede og igangværende undersøgelser 

ved afslutningen af forrige regnskabsår 

nåede op på det højeste niveau nogensinde 

(1,4 afsluttede undersøgelser for hver 

igangværende undersøgelse, sammenlignet 

med et mål på 1,1); bemærker, at andelen 

af undersøgelser, der blev afsluttet inden 

for 12 og 18 måneder, faldt i 2014; noterer 

sig Ombudsmandens bemærkning om, at 

den nye strategi, der omfatter 

undersøgelserne på eget initiativ, havde 

indvirkning på antallet af afsluttede sager; 

10. glæder sig over, at forholdet mellem 

afsluttede og igangværende undersøgelser 

ved afslutningen af forrige regnskabsår 

nåede op på det højeste niveau nogensinde 

(1,4 afsluttede undersøgelser for hver 

igangværende undersøgelse, sammenlignet 

med et mål på 1,1); bemærker, at andelen 

af undersøgelser, der blev afsluttet inden 

for 12 og 18 måneder, faldt i 2014; noterer 

sig Ombudsmandens bemærkning om, at 

den nye strategi, der omfatter 

undersøgelserne på eget initiativ, havde 

indvirkning på antallet af afsluttede sager; 

anmoder Ombudsmanden om over for 

dechargemyndigheden tydeligt at redegøre 

for den pågældende indvirkning i den 

næste rapport om opfølgningen på 

decharge; 

Or. en 
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Decharge 2014: EU´s almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand 

2015/2161(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. glæder sig over besparelserne på 

budgetposterne for oversættelse og 

publikationer; 

20. udtrykker bekymring over, at 

Ombudsmanden har foretaget så store 

besparelser på budgetposterne for 

henholdsvis oversættelse (190 000 EUR) 

og kommunikation (60 000 EUR), og at 

disse besparelser blev anvendt til at styrke 

budgetposterne for Ombudsmandens 

personale; understreger, at 

Ombudsmanden navnlig bør sikre 

ligebehandling og lige muligheder for alle 

Unionens borgere, og at kvalitet og 

sproglig mangfoldighed samt 

opretholdelse af Ombudsmandens 

kommunikationspolitik derfor fortsat bør 

være nogle af institutionens støttepiller; 

Or. en 

 

 


