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20.4.2016 A8-0140/45 

Ändringsförslag  45 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 373a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 373a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över att  EU-institutionerna utför ett allt 

större antal viktiga och komplexa 

uppgifter med en mindre personal, vilket i 

hög grad undergräver de anställdas 

motivation, liksom deras personliga och 

deras familjemedlemmars välbefinnande, 

med i vissa fall tragiska konsekvenser. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Ändringsförslag  46 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 373b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 373b. Europaparlamentet konstaterar att 

minskningen av personalstyrkan med 5 % 

gör det extremt svårt att utföra vissa 

offentliga tjänster och skapar en 

otillbörlig börda för vissa områden av 

förvaltningen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram en 

bedömning av den otydliga övergripande 

fördelningen av nedskärningar inom 

olika avdelningar och institutioner, i syfte 

att undvika en eventuell försvagning av 

den europeiska offentliga förvaltningen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Ändringsförslag  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 387 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

387. Europaparlamentet anser att en 

tidigare anställd hos det tjeckiska 

ministeriet för regional utveckling, som 

nu arbetar hos kommissionsledamot 

Crețus privata kansli, inte bör bevaka 

tjeckisk regionalpolitik, då sådana 

arbetsuppgifter innebär en potentiell 

intressekonflikt. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Ändringsförslag  48 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 399 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

399. Europaparlamentet är oroat över den 

rådande flyktingkrisen och understryker 

att samordningen mellan medlemsstaterna 

måste förbättras. Parlamentet noterar de 

medel som anslogs till migration och 

förvaltning av de yttre gränserna 2014, och 

uppmanar revisionsrätten att överväga att 

utarbeta en särskild rapport om hur 

ändamålsenligt dessa medel har använts. 

399. Europaparlamentet hänvisar till den 

pågående migrationskrisen och 

understryker behovet av att hantera den 

med en konsekvent EU-lösning. 

Parlamentet noterar de anslag som 

beviljades migration och förvaltning av de 

yttre gränserna för 2014 och den nyligen 

antagna migrationsfonden, var medel 

uppgår till 700 miljoner EUR och som ska 

förvaltas av icke-statliga organisationer, 

vilka anser att detta belopp är otillräckligt 

mot bakgrund av katastrofens omfattning. 

Parlamentet uppmanar revisionsrätten att 

överväga att utarbeta en snabb särskild 

rapport om effektiviteten av dessa anslag 

och att dra slutsatser som bör återspeglas 

i det pågående arbetet med översynen av 

EU:s migrationspolitik och yttre 

gränskontrollpolitik. 

Or. en 

 

 


