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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 34 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. noterer sig formandens afgørelse 

af 21. oktober 2015, hvorved han forsøgte 

at udpege personer til ledende stillinger 

inden for Parlamentet uden at overholde 

procedurer og især uden indkaldelse af 

ansøgninger; bemærker, at denne 

afgørelse "ikke svarer til reglerne" 

(administrationens svar i forbindelse med 

det andet spørgeskema fra CONT); 

insisterer på, at formandens afgørelse 

formelt tilbagekaldes; 

34. glæder sig over, at alle 

personaleafgørelser i kabinettet hos den 

tidligere formand for Parlamentet var 

baseret på rådgivning fra Parlamentets 

administration, og at kabinettet fulgte 

administrationens anbefalinger; 

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 35 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. bemærker, at formanden den 15. 

december 2015 selv gav sig bemyndigelse 

til at tildele en særlig godtgørelse uden loft 

til ansatte i hans kabinet, der er højere end 

den eksisterende kabinetsgodtgørelse, til 

trods for at personalevedtægten ikke 

indeholder bestemmelser om en sådan 

særlig godtgørelse; rejser på ny 

spørgsmålet om lovligheden af denne 

bemyndigelse og gyldigheden af de 

særlige godtgørelser; opfordrer til, at det 

overvejes, om den pågældende beslutning 

bør tilbagekaldes; 

35. bemærker, at personalet i 

formandens kabinet normalt er 

indplaceret i en højere lønklasse i deres 

stillingsgruppe i anerkendelse af deres 

øgede ansvar og opgaver, og at de har ret 

til en kabinetsgodtgørelse, som også 

betales til ansatte i generalsekretærens og 

vicegeneralsekretærens kabinet; minder 

om, at der i den tidligere formands 

kabinet kun blev betalt højere 

kabinetsgodtgørelser til to ansatte, som på 

grund af personalevedtægten ikke kunne 

indplaceres i en højere grad 

(Administrationens svar i forbindelse med 

den anden spørgeundersøgelse fra 

Budgetkontroludvalget) med henblik på at 

behandle alle ansatte i kabinettet ens; 

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 35 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 35a. bemærker, at de 

personaleafgørelser, der endelig blev 

truffet i december 2015 af den tidligere 

formand for Parlamentet var blevet 

gennemgået af administrationen, inden de 

blev underskrevet, og at de var erklæret i 

overensstemmelse med Parlamentets 

retlige rammer; anmoder 

generalsekretæren om at bekræfte, at 

reglerne er overholdt; 

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 38 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. beklager, at Parlamentet meddelte 

sin formand decharge for gennemførelsen 

af Europa-Parlamentets budget for 

regnskabsåret 2014 og i sidste øjeblik lod 

vigtige punkter udgå, der rejste yderligere 

spørgsmål vedrørende formandens 

politiske aktiviteter og vedkommendes 

økonomiske adfærd ved valget til Europa-

Parlamentet i 2014; 

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 38 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. beklager, at Parlamentet meddelte 

sin formand decharge for gennemførelsen 

af Europa-Parlamentets budget for 

regnskabsåret 2014 og i sidste øjeblik lod 

vigtige punkter udgå, der rejste yderligere 

spørgsmål vedrørende formandens 

politiske aktiviteter og vedkommendes 

økonomiske adfærd ved valget til Europa-

Parlamentet i 2014; 

38. bemærker, at Parlamentet meddelte 

sin formand decharge for gennemførelsen 

af Europa-Parlamentets budget for 

regnskabsåret 2014 (med 480 stemmer for, 

149 imod og 16 undlod at stemme) og i 

sidste øjeblik lod vigtige punkter udgå, der 

rejste yderligere spørgsmål vedrørende 

formandens politiske aktiviteter og 

vedkommendes økonomiske adfærd ved 

valget til Europa-Parlamentet i 2014, efter 

at have modtaget såvel formandens som 

generalsekretærens svar og 

præciseringer; 

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 101 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 101b. bemærker imidlertid, at det er 

Kontoret for Rejsetilrettelæggelse under 

Generaldirektoratet for Finans, der er 

ansvarligt for at forhandle de foreslåede 

rejsepriser for medlemmer og personale 

inden for rammerne af deres arbejde i 

Parlamentet med de relevante 

virksomheder (luftfartsselskaber, tog, 

charter Thalys mv.); noterer sig, at 

Parlamentets rejsebureau både vurderer 

de priser, som Kontoret for 

Rejsetilrettelæggelse har forhandlet, og de 

priser, som deres egne virksomheder har 

fremlagt, og altid foreslår den laveste pris; 

bemærker også, at rejsebureauet altid 

foreslår fire prismuligheder (Business, 

Eco Flex, Eco og Low Cost, hvis det er 

muligt); noterer sig, at projektet for 

rejseengagement har ført til forbedringer i 

det interne samarbejde mellem Kontoret 

for Rejsetilrettelæggelse og rejsebureauet 

om at sikre mere personaliserede tjenester 

til brugerne og anmoder begge parter om 

at fortsætte med at forbedre dette 

samarbejde og kvaliteten af de tjenester, 

der tilbydes; 

Or. en 
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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 102 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. opfordrer rejsebureauet til aktivt at 

søge at tilbyde lavere priser, uanset hvilket 

luftfartsselskab der kontaktes; anmoder 

om, at rejsebureauet indfører en mulighed 

for feedback 

(brugertilfredshedsundersøgelser) med 

henblik på at indkredse områder, hvor der 

kan gøres yderligere fremskridt; 

102. opfordrer Kontoret for 

Rejsetilrettelæggelse til aktivt at søge at 

yde lavere priser, uanset hvilket 

luftfartsselskab der kontaktes; anmoder 

om, at Kontoret for Rejsetilrettelæggelse, i 

samarbejdet med rejsebureauet indfører en 

mulighed for feedback 

(brugertilfredshedsundersøgelser) med 

henblik på at indkredse områder, hvor der 

kan gøres yderligere fremskridt; 

Or. en 

 


