
 

AM\1124062SV.docx  PE603.702v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

24.4.2017 A8-0153/24 

Ändringsförslag  24 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Europaparlamentet påminner om 

ledamöternas skyldighet att omedelbart 

informera administrationen om varje 

ändring i sina intresseförklaringar. 

Parlamentet beklagar att ledamöternas 

meritförteckningar och 

intresseförklaringar laddas upp till 

parlamentets webbplats mycket sent. 

Parlamentet anser att ledamöternas 

intresseförklaringar bör offentliggöras i 

ett maskinläsbart format. Parlamentet 

anser att den tillfälliga etiska 

rådgivningskommittén bör utföra sitt 

arbete på ett mer transparent sätt. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Ändringsförslag  25 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51 – strecksats 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Lobbyverksamhet som riktar sig till EU-

institutionerna från före detta ledamöter 

under den period under vilken de har rätt 

till en övergångsersättning. 

– En karensperiod för före detta ledamöter 

under den period under vilken de har rätt 

till en övergångsersättning för att 

sysselsätta sig med lobbyverksamhet som 

riktas mot de europeiska institutionerna. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Ändringsförslag  26 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet välkomnar att 

balansen mellan könen bland 

generaldirektörerna förbättrades från 

18,2 % / 81,8 % år 2014 till 33,3 % / 

66,7 % år 2015, men konstaterar att denna 

balans för direktörernas del försämrades 

från 34 % / 66 % år 2014 till 31,1 % / 

68,9 % år 2015. Parlamentet konstaterar att 

balansen mellan könen bland enhetschefer 

förbättrades från 30 % / 70 % i slutet av 

2014 till 31,2 % / 68,8 % i slutet av 2015. 

Parlamentet betonar att obalanser för 

chefstjänster kvarstår och betonar därför att 

ett program för lika möjligheter för dessa 

tjänster förblir av yttersta vikt. 

73. Europaparlamentet välkomnar att 

balansen mellan könen bland 

generaldirektörerna förbättrades från 

18,2 % / 81,8 % år 2014 till 33,3 % / 

66,7 % år 2015, men konstaterar att denna 

balans för direktörernas del försämrades 

från 34 % / 66 % år 2014 till 31,1 % / 

68,9 % år 2015. Parlamentet påminner om 

att majoriteten av parlamentets personal 

består av kvinnor men att kvinnor 

innehar en begränsad del av 

chefstjänsterna. Parlamentet konstaterar 

att balansen mellan könen bland 

enhetschefer förbättrades från 30 % / 70 % 

i slutet av 2014 till 31,2 % / 68,8 % i slutet 

av 2015. Parlamentet betonar att obalanser 

för chefstjänster kvarstår och betonar 

därför att ett program för lika möjligheter 

för dessa tjänster förblir av yttersta vikt. 

Parlamentet är av den fasta övertygelsen 

att parlamentet bör ha minst 40 % 

kvinnor på chefstjänster före 2019. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Ändringsförslag  27 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 137 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

137. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att undersöka möjligheten att 

inrätta ett incitamentsystem för att främja 

användningen effektiva transportsätt för 

pendling mellan bostaden och 

arbetsplatsen. 

137. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att undersöka möjligheten att 

inrätta ett incitamentsystem för att främja 

användningen effektiva transportsätt för 

pendling mellan bostaden och arbetsplatsen 

och främja hållbarare och effektivare 

transportsätt för pendling mellan 

bostaden och arbetsplatsen, inte minst för 

att säkerställa efterlevnad med den 

regionala COBRACE-lagen i Bryssel om 

parkeringsplatser som arbetsgivare ställer 

till anställdas förfogande.  

 Parlamentet påminner när det gäller 

parlamentets chaufförstjänst att det nu 

finns en direkt tågförbindelse mellan 

parlamentet och flygplatsen i Bryssel och 

understryker att man vid varje nytt 

upphandlingsbeslut för parlamentets 

bilpark bör planera för en minskad 

efterfrågan på grund av detta och för 

Ecoscore-systemet för urval av alla nya 

bilar. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Ändringsförslag  28 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 144 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

144. Europaparlamentet ser med oro på att 

när det gäller Alliansen för direktdemokrati 

i Europa, Rörelsen för frihetens och 

demokratins Europa, Initiativet för 

direktdemokrati i Europa och Stiftelsen för 

frihetens och demokratins Europa, har 

betydande oriktigheter upptäckts i samband 

med direkt eller indirekt finansiering av 

nationella partier och donationer. 

144. Europaparlamentet ser med oro på att 

när det gäller Alliansen för direktdemokrati 

i Europa, Rörelsen för frihetens och 

demokratins Europa, Initiativet för 

direktdemokrati i Europa och Stiftelsen för 

frihetens och demokratins Europa, har 

betydande oriktigheter upptäckts i samband 

med direkt eller indirekt finansiering av 

nationella partier och donationer. 

Parlamentet är av den fasta övertygelsen 

att korrigerande åtgärder bör vidtas utan 

dröjsmål så snart oriktigheterna bevisats 

och bekräftats. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Ändringsförslag  29 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 145 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

145. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över den anseenderisk för parlamentet som 

sådana oriktigheter innebär och är 

övertygat om behovet av snabba och 

effektiva åtgärder för att förhindra och 

hantera eventuella liknande oriktigheter i 

framtiden. 

145. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över den anseenderisk för parlamentet som 

sådana oriktigheter innebär och är 

övertygat om behovet av snabba och 

effektiva åtgärder för att förhindra och 

hantera eventuella liknande oriktigheter i 

framtiden. Parlamentet anser dock att 

dessa oriktigheter endast förekommer hos 

ett begränsat antal politiska partier och 

stiftelser. Parlamentet anser att dessa 

oriktigheter inte bör leda till att den 

ekonomiska förvaltningen av andra 

politiska partier och stiftelser ifrågasätts. 

Or. en 


