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Ändringsförslag  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet uppmanar 

internrevisorn att i samband med 

framläggandet av årsrapporten i ännu högre 

grad inrikta sig på de aspekter där brister 

och/eller oegentligheter har påträffats och 

att införa förfaranden för bedömningen 

av prestanda och resultat. Parlamentet 

efterlyser också en rapport från 

internrevisorn om uppföljning, utveckling 

och lösningar som rör problem som 

identifierats i samband med 

internrevisorns uppdrag. 

21. Europaparlamentet uppmanar 

internrevisorn att i samband med 

framläggandet av årsrapporten i ännu högre 

grad inrikta sig på de aspekter där brister 

och/eller oegentligheter har påträffats. 

Parlamentet uppmanar också 

internrevisorn att göra sin rapport om 

uppföljning, utveckling och lösningar som 

rör problem som identifierats under 

hans/hennes mandattid tillgänglig för 

budgetkontrollutskottet. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att införa 

förfaranden för bedömning av prestanda 

och resultat. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Ändringsförslag  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 92a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 92a. Europaparlamentet vill att man, för 

att beakta principen om lika möjligheter 

och respektera arbetstagarrättigheterna, 

ska anta riktlinjer för hur de 

ackrediterade parlamentsassistenterna 

ska tilldelas en tjänstegrad, och att 

utveckla motsvarande tydliga 

arbetsbeskrivningar, ansvarsområden och 

uppgifter för varje tjänstegrupp. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Ändringsförslag  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet påminner om 

svaret från administrationen på fråga 75 i 

frågeformuläret om ansvarsfriheten för 

parlamentet för 2013, nämligen att den 

hade beslutat att avstå från sin praxis med 

långvariga tjänsteresor...,... vilket lett till 

avsevärda besparingar, men anser det 

vara en större motstridighet att 13 

anställda för närvarande befinner sig på 

långvariga tjänsteresor. Parlamentet 

anser att en långvarig tjänsteresa för en 

anställd, som inbegriper ett utlandstillägg 

och dagtraktamenten, till en plats där 

denna person redan varit bosatt och 

arbetat är ett förkastligt sätt att använda 

skattebetalarnas pengar och strider mot 

tjänsteföreskrifterna. Parlamentet 

insisterar på ett förtydligande av 

omständigheterna kring varje långvarig 

tjänsteresa, och särskilt om redogörelse 

för skälen och kostnaderna för denna 

långvariga tjänsteresa. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet påminner om svaret 

från administrationen på fråga 75 i 

frågeformuläret om ansvarsfriheten för 

parlamentet för 2013, nämligen att den 

hade beslutat att avstå från sin praxis med 

långvariga tjänsteresor...,... vilket lett till 

avsevärda besparingar, men anser det vara 

en större motstridighet att 13 anställda för 

närvarande befinner sig på långvariga 

tjänsteresor. Parlamentet anser att en 

långvarig tjänsteresa för en anställd, som 

inbegriper ett utlandstillägg och 

dagtraktamenten, till en plats där denna 

person redan varit bosatt och arbetat är 

ett förkastligt sätt att använda 

skattebetalarnas pengar och strider mot 

tjänsteföreskrifterna. Parlamentet 

insisterar på ett förtydligande av 

omständigheterna kring varje långvarig 

tjänsteresa, och särskilt om redogörelse 

för skälen och kostnaderna för denna 

långvariga tjänsteresa. 

32. Europaparlamentet påminner om svaret 

från administrationen på fråga 75 i 

frågeformuläret om ansvarsfriheten för 

parlamentet för 2013, nämligen att den 

hade beslutat att avstå från sin praxis med 

långvariga tjänsteresor...,... vilket lett till 

avsevärda besparingar, men noterar att 13 

anställda för närvarande befinner sig på 

långvariga tjänsteresor (i första hand för 

universitetsstudier/forskarstipendier och 

tekniskt stöd för förberedelse av unionens 

ordförandeskap och till 

informationskontoren). 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet påminner om att 

alla tjänstemän och övriga anställda i 

unionen, även de som arbetar inom 

kabinetten, ska utföra sina uppgifter med 

enbart unionens bästa för ögonen, i 

enlighet med bestämmelserna i 

tjänsteföreskrifterna. Parlamentet 

påpekar att unionens tjänstemän betalas 

med skattebetalarnas pengar, som inte är 

avsedda att finansiera pressen eller annan 

personal som deltar i främjandet av 

någon talmans nationella politiska 

intresse. Parlamentet uppmanar presidiet 

att fastställa tydliga regler i parlamentets 

bestämmelser. 

33.Europaparlamentet noterar att en 

anställd rekryterades av 

generaldirektoratet för kommunikation 

med placering i Bryssel. Parlamentet 
påminner om att syftet med det långa 

uppdraget var att möta den tyska pressens 

ökande intresse för arbetet inom 

Europaparlamentet (Administrationens 

svar i samband med den andra 

uppsättningen frågor från 

budgetkontrollutskottet). I detta samband 

välkomnar parlamentet att den anställde 

helt och fullt tjänade institutionens 

intressen. 

Or. en 

 


