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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. opfordrer den interne revisor til i 

forbindelse med forelæggelsen af 

årsberetningen til at fokusere mere på de 

aspekter, hvor der er konstateret mangler 

og/eller uregelmæssigheder og indføre 

procedurer for vurdering af performance og 

resultater; anmoder også om en rapport fra 

den interne revisor om opfølgning, 

udviklinger og løsninger med hensyn til de 

problemer, der blev identificeret i løbet af 

hans mandat; 

21. opfordrer den interne revisor til i 

præsentationen af årsberetningen at 

fokusere mere på de aspekter, hvor der er 

konstateret mangler og/eller 

uregelmæssigheder og indføre procedurer 

for vurdering af performance og resultater; 

anmoder også den interne revisor til at 

gøre sin rapport om opfølgning, 

udviklinger og løsninger med hensyn til de 

problemer, der blev identificeret i løbet af 

hans mandat, tilgængelig for 

Budgetkontroludvalget; opfordrer 

generalsekretæren til at indføre 

procedurer for vurdering af præstation og 

resultater; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 92 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 92a. opfordrer Parlamentet til af 

hensyn til princippet om lige muligheder 

og respekt for arbejdstagerrettighederne 

at vedtage retningslinjer om indplacering 

af akkrediterede parlamentariske 

assistenter og til at udarbejde tilsvarende 

klare jobbeskrivelser, ansvarsområder og 

arbejdsopgaver for hver 

ansættelsesgruppe; 

Or. en 
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Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. minder om administrationens svar 

på spørgsmål nr. 75 i spørgeskemaet 

vedrørende decharge for Parlamentet for 

2013, nemlig at den havde besluttet at 

ophæve "praksis med længerevarende 

tjenesterejser...,... der har ført til 

betydelige besparelser ", men anser det 

for en alvorlig selvmodsigelse, at 13 

ansatte for øjeblikket er på 

længerevarende tjenesterejser; mener, at 

en længerevarende tjenesterejse, der 

medfører et udlandstillæg og dagpenge, til 

et sted, hvor denne person allerede boede 

og arbejdede, er en forkastelig brug af 

skatteydernes penge og i modstrid med 

personalevedtægten; insisterer på en 

præcisering af omstændighederne for 

hver længerevarende tjenesterejse, 

navnlig om offentliggørelse af 

begrundelsen for og udgifterne til denne 

længerevarende tjenesterejse; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. minder om administrationens svar 

på spørgsmål nr. 75 i spørgeskemaet 

vedrørende decharge for Parlamentet for 

2013, nemlig at den havde besluttet at 

ophæve "praksis med længerevarende 

tjenesterejser...,... der har ført til betydelige 

besparelser ", men anser det for en 

alvorlig selvmodsigelse, at 13 ansatte for 

øjeblikket er på længerevarende 

tjenesterejser; mener, at en 

længerevarende tjenesterejse, der 

medfører et udlandstillæg og dagpenge, til 

et sted, hvor denne person allerede boede 

og arbejdede, er en forkastelig brug af 

skatteydernes penge og i modstrid med 

personalevedtægten; insisterer på en 

præcisering af omstændighederne for 

hver længerevarende tjenesterejse, 

navnlig om offentliggørelse af 

begrundelsen for og udgifterne til denne 

længerevarende tjenesterejse; 

32. minder om administrationens svar 

på spørgsmål nr. 75 i spørgeskemaet 

vedrørende decharge for Parlamentet for 

2013, nemlig at den havde besluttet at 

ophæve "praksis med længerevarende 

tjenesterejser...,... der har ført til betydelige 

besparelser ", men bemærker, at 13 ansatte 

for øjeblikket er på længerevarende 

tjenesterejser (primært på grund af 

universitetsstudier/stipendier eller for at 

yde teknisk bistand i forbindelse med 

forberedelsen af EU-formandskaber og til 

informationskontorerne); 

Or. en 
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Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. minder om, at alle Unionens 

tjenestemænd og øvrige ansatte, også 

dem, der arbejder i kabinetter, 

udelukkende skal udføre deres arbejde 
med Unionens interesser for øje, i 

henhold til de bestemmelser, der er fastsat 

i personalevedtægten; påpeger, at 

Unionens tjenestemænd er betalt af 

skatteydernes penge, som ikke er beregnet 

til at finansiere pressefolk eller andet 

personale, der beskæftiger sig med 

fremme af en formands nationale 

politiske interesser; opfordrer Præsidiet til 

at fastsætte klare regler i Parlamentets 

bestemmelser; 

33. bemærker, at der blev ansat en 

person af Generaldirektoratet for 

Kommunikation, hvor arbejdsstedet skulle 

være Bruxelles; minder om, at formålet 
med den længerevarende tjenesterejse var 

at imødekomme den stigende interesse for 

Europa-Parlamentets arbejde fra den 

tyske presses side (administrationens svar 

i forbindelse med den anden 

spørgeundersøgelse fra 

Budgetkontroludvalget); bifalder i den 

henseende, at den pågældende fuldt ud 

handlede i institutionens interesser;  

Or. en 

 


