
 

AM\1124069SV.docx  PE603.702v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

24.4.2017 A8-0153/43 

Ändringsförslag  43 
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Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet noterar 

talmannens beslut av den 21 oktober 

2015, genom vilket han hade för avsikt att 

utse personer till ledande befattningar 

inom parlamentet utan att iaktta 

förfaranden, och i synnerhet utan 

ansökningsomgångar. Parlamentet 

konstaterar att detta beslut ”inte 

överensstämmer med reglerna” 

(administrationens svar i samband med 

det andra frågeformuläret från 

budgetkontrollutskottet). Parlamentet 

insisterar på att detta beslut av talmannen 

ska återkallas formellt. 

34. Europaparlamentet välkomnar att 

alla beslut i kansliet hos 

Europaparlamentets förre talman rörande 

personal fattades i enlighet med råd från 

parlamentets administration, och att 

kansliet följde administrationens 

rekommendationer. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Ändringsförslag  44 

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 35 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet noterar att 

talmannen, den 15 december 2015, gav 

sig själv befogenhet att bevilja en särskild 

ersättning till medarbetarna i sitt kansli, 

utöver den befintliga ersättningen till 

kanslipersonal, trots att 

tjänsteföreskrifterna inte innehåller några 

bestämmelser om en sådan särskild 

ersättning. Parlamentet ifrågasätter på 

nytt lagenligheten i detta beviljande och 

giltigheten för särskilda ersättningar. 

Parlamentet anser att man bör överväga 

huruvida det berörda beslutet bör 

upphävas. 

35. Europaparlamentet noterar att de 

anställda i kansliet hos 

Europaparlamentets talman vanligtvis 

placeras en tjänstegrad högre än vad de 

annars skulle ha placerats i, med tanke på 

det större ansvaret och de mer krävande 

arbetsuppgifterna, och att de har rätt till 

en särskild ersättning till kanslipersonal 

som även betalas till de anställda i 

generalsekreterarens och 

vice generalsekreterarens kanslier. 

Parlamentet påminner om att det bara var 

två medarbetare i kansliet hos 

Europaparlamentets förre talman som 

fick en högre kanslipersonalsersättning 

eftersom de p.g.a. tjänsteföreskrifterna 

inte kunde utlånas till en högre 

tjänstegrad (Administrationens svar i 

samband med den andra uppsättningen 

frågor från budgetkontrollutskottet) och 

den högre ersättningen syftade till att alla 

kabinettsmedarbetare skulle behandlas 

lika. 

Or. en 
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Ändringsförslag  45 

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 35a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 35a. Europaparlamentet noterar att de 

beslut rörande personalen som 

parlamentets förre talman slutligen 

fattade i december 2015 hade granskats 

av administrationen innan de 

undertecknades, och hade befunnits vara 

i linje med parlamentets regelverk. 

Generalsekreteraren uppmanas bekräfta 

att ovanstående skedde i enlighet med 

bestämmelserna. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Ändringsförslag  46 

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 38 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet beklagar att 

parlamentet beviljade talmannen 

ansvarsfrihet för genomförandet av 

parlamentets budget för budgetåret 2014 

och i sista minuten strök viktiga punkter 

där ytterligare frågor väcktes om 

talmannens politiska verksamhet och 

finansiella beteende under valet till 

Europaparlamentet 2014. 

utgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Ändringsförslag  47 

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 38 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet beklagar att 

parlamentet beviljade talmannen 

ansvarsfrihet för genomförandet av 

parlamentets budget för budgetåret 2014 

och i sista minuten strök viktiga punkter 

där ytterligare frågor väcktes om 

talmannens politiska verksamhet och 

finansiella beteende under valet till 

Europaparlamentet 2014. 

38. Europaparlamentet noterar att 

parlamentet beviljade talmannen 

ansvarsfrihet för genomförandet av 

parlamentets budget för budgetåret 2014 

(med 480 röster för, 149 röster mot och 

16 nedlagda röster) och i sista minuten 

strök viktiga punkter där ytterligare frågor 

väcktes om talmannens politiska 

verksamhet och finansiella beteende under 

valet till Europaparlamentet 2014, efter att 

ha fått svar och klargöranden från både 

talmannen och generalsekreteraren. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Ändringsförslag  48 

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 101b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 101b. Europaparlamentet noterar dock 

att det är tjänsten för organisering av 

resor (TOS) inom generaldirektoratet för 

ekonomi som ansvarar för att med 

relevanta företag (flyg-, tåg- och 

charterbolag, Thalys, etc.) förhandla fram 

förslag till priser för ledamöternas och 

personalens resor i samband med deras 

arbete i parlamentet. Parlamentet noterar 

att dess resebyrå tar hänsyn både till de 

priser som TOS har framförhandlat och 

de priser som presenteras av resebyråns 

egna företag, och alltid föreslår det lägsta 

priset. Parlamentet noterar också att 

resebyrån alltid föreslår fyra 

prisalternativ (Business, Eco Flex, Eco 

och ett lågkostnadsalternativ om ett 

sådant finns). Parlamentet noterar att 

projektet för resenärsengagemang har 

förbättrat det interna samarbetet mellan 

TOS och resebyrån för att kunna 

tillhandahålla användarna en mer 

individorienterad service, och uppmanar 

båda parter att fortsätta att förbättra detta 

samarbete och de erbjudna tjänsternas 

kvalitet. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Ändringsförslag  49 

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 102 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet uppmanar 

byrån att aktivt sträva efter att erbjuda 

lägre priser oavsett vilket flygbolag som 

anlitas. Parlamentet uppmanar byrån att 

inrätta ett feedbackförfarande 

(användarenkäter) i syfte att fastställa de 

områden där ytterligare förbättringar kan 

åstadkommas. 

102. Europaparlamentet uppmanar TOS 

att aktivt sträva efter att tillhandahålla 

lägre priser oavsett vilket flygbolag som 

anlitas. Parlamentet uppmanar TOS att i 

samarbete med byrån inrätta ett 

feedbackförfarande (användarenkäter) i 

syfte att fastställa de områden där 

ytterligare förbättringar kan åstadkommas. 

Or. en 

 


