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Förslag till resolution 

Punkt 86 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet beklagar att 

presidiet inte har tillmötesgått parlamentets 

begäran i ansvarsfrihetsresolutionerna 2013 

och 2014 om att samma dagtraktamenten 

ska tillämpas för de ackrediterade 

parlamentsassistenterna som för övrig 

personal. Samtidigt understryker 

parlamentet att de nuvarande taken för 

ersättning av kostnader för tjänsteresor för 

ackrediterade ledamotsassistenter inte har 

justerats sedan 2009, och att skillnaden 

mellan ackrediterade ledamotsassistenter 

och övrig personal har ökat ytterligare med 

upp till 40% till följd av införandet av nya 

tak som godkändes av rådet den 

9 september 2016 och som hittills, från och 

med den 10 september 2016, endast 

tillämpats för tjänstemän. Parlamentet 

uppmanar därför presidiet att vidta 

nödvändiga åtgärder för att rätta till denna 

ojämlikhet. 

86. Europaparlamentet beklagar att 

presidiet inte har tillmötesgått parlamentets 

begäran i ansvarsfrihetsresolutionerna 2013 

och 2014 om att samma dagtraktamenten 

ska tillämpas för de ackrediterade 

parlamentsassistenterna som för övrig 

personal. Generalsekreteraren uppmanas 

att innan några ändringar genomförs 

tillhandahålla en uppskattning av de extra 

kostnader som skulle uppstå genom denna 

justering. Samtidigt understryker 

parlamentet att de nuvarande taken för 

ersättning av kostnader för tjänsteresor för 

ackrediterade ledamotsassistenter inte har 

justerats sedan 2009, och att skillnaden 

mellan ackrediterade ledamotsassistenter 

och övrig personal har ökat ytterligare med 

upp till 40% till följd av införandet av nya 

tak som godkändes av rådet den 

9 september 2016 och som hittills, från och 

med den 10 september 2016, endast 

tillämpats för tjänstemän. Parlamentet 

uppmanar därför presidiet att vidta 

nödvändiga åtgärder för att rätta till denna 

ojämlikhet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 126 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

126. Europaparlamentet är bekymrat över 

den problematiska sociala dialogen mellan 

GD INTE och företrädarna för tolkarna 

som inleddes i januari 2014 och som hittills 

inte har lett fram till någon 

överenskommelse. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att inleda en förlikning 

mellan de berörda parterna i syfte att 

förbättra den ömsesidiga förståelsen av 

ståndpunkterna och hitta lösningar som 

kan godtas av alla. 

126. Europaparlamentet noterar den 

sociala dialogen mellan GD INTE och 

företrädarna för tolkarna som inleddes i 

januari 2014 och som hittills inte har lett 

fram till någon överenskommelse. 

Parlamentet uppmanar generalsekreteraren 

att inleda en förlikning mellan de berörda 

parterna i syfte att förbättra den ömsesidiga 

förståelsen av ståndpunkterna och hitta 

lösningar som är förenliga med 

parlamentets intressen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 129 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

129. Europaparlamentet välkomnar de 

fortsatta insatserna för att öka säkerheten 

inom och runt omkring parlamentets 

byggnader. Parlamentet erkänner att man 

ifråga om säkerheten inom parlamentet 

måste göra en känslig avvägning mellan att 

uppnå säkerhet genom ett antal åtgärder, 

och att införa alltför säkerhetsbaserade 

system som inverkar bromsande på 

parlamentets verksamhet. Parlamentet 

insisterar dock på att byggnadernas 

säkerhet ytterligare bör förstärkas, och 

uppmanar generalsekreteraren att se till att 

personalen har rätt utbildning och kan 

utföra sina uppgifter på ett professionellt 

sätt, även i nödsituationer. 

129. Europaparlamentet välkomnar de 

fortsatta insatserna för att öka säkerheten 

och tryggheten inom och runt omkring 

parlamentets byggnader. Parlamentet 

erkänner att man ifråga om säkerheten 

inom parlamentet måste göra en känslig 

avvägning mellan att beakta ett antal 

skyddsåtgärder, och att införa alltför 

säkerhetsbaserade system som inverkar 

bromsande på parlamentets verksamhet. 

Parlamentet insisterar dock på att 

parlamentets säkerhet ytterligare bör 

förstärkas, och uppmanar 

generalsekreteraren att se till att personalen 

har rätt utbildning och kan utföra sina 

uppgifter på ett professionellt sätt, även i 

nödsituationer. . 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 131 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

131. Europaparlamentet uppmanar GD 

ITEC och GD SAFE att stärka åtgärderna 

mot dataintrång mot bakgrund av det 

ökade hotet från it-angrepp under de 

senaste månaderna. 

131. Europaparlamentet uppmanar GD 

ITEC och GD SAFE att stärka it-

skyddskapaciteten mot bakgrund av det 

ökade hotet från it-angrepp under de 

senaste månaderna. 

Or. en 

 


