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11.4.2018 A8-0105/37 

Ändringsförslag  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet och generalsekreteraren att 

särskilt rapportera om följande 

rekommendationer som redan antagits av 

parlamentet i resolutionen om 

ansvarsfrihet för 2015: 

 – uppmaningen till presidiet att i god 

tid före sammanträdena på intranätet 

offentliggöra föredragningslistorna och 

att offentliggöra 

sammanträdesprotokollen snabbare, utan 

att vänta på att de finns tillgängliga på 

alla språk, och att på parlamentets 

webbplats offentliggöra relevanta 

handlingar som läggs fram för presidiet 

av generalsekreteraren i ett maskinläsbart 

format, såvida inte typen av information i 

dessa gör detta omöjligt, t.ex. för att 

skydda personuppgifter,1a 

 – uppmaningen till 

generalsekreteraren att göra det möjligt 

för de ledamöter som så önskar att på sina 

webbplatser publicera närmare uppgifter 

om utbetalningar till dem av 

parlamentsersättningar med lämpliga 

uppgifter som lätt kan bearbetas på nytt, 
1b 

 – uppmaningen till parlamentets 

administration om att utarbeta en rapport 

om intressegruppers och andra externa 
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organisationers utnyttjande av 

parlamentets lokaler, 1c 

 – parlamentets oro över den 

nuvarande uppförandekoden för 

ledamöterna som kan behöva förbättras 

ytterligare för att intressekonflikter ska 

kunna undvikas, med särskilt beaktande 

av: 1d 

 – ledamöternas avlönade bisysslor, 

 – lobbyverksamhet som riktar sig till 

EU-institutionerna från före detta 

ledamöter under den period under vilken 

de har rätt till en övergångsersättning, 

 – registreringen av ledamöternas 

intresseförklaringar, 

 – den rådgivande kommitténs 

sammansättning och befogenheter, 

 – uppmaningen till presidiet att 

överväga att inleda en dialog med de 

lokala myndigheterna för att se hur dessa 

kan bidra till finansieringen och 

förvaltningen av Europeiska historiens 

hus. 1e 

 ____________________ 

 1a Punkterna 40 och 41 i 

Europaparlamentets resolution av den 

27 april 2017 med de iakttagelser som 

utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet 

för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 

2015, avsnitt I – Europaparlamentet 

(2016/2152(DEC)). 

 1b Punkt 47 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av beslutet 

om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt I – 

Europaparlamentet (2016/2152(DEC)). 

 1c Punkt 51 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av beslutet 

om ansvarsfrihet för genomförandet av 
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Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt I – 

Europaparlamentet (2016/2152(DEC)). 

 1d Punkt 52 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av beslutet 

om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt I – 

Europaparlamentet (2016/2152(DEC)). 

 1e Punkt 69 i Europaparlamentets 

resolution av den 27 april 2017 med de 

iakttagelser som utgör en del av beslutet 

om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget 

för budgetåret 2015, avsnitt I – 

Europaparlamentet (2016/2152(DEC)). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Ändringsförslag  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att förhandla med de 

belgiska järnvägarna om att erbjuda fler 

direkta tågförbindelser mellan 

järnvägsstationen Bruxelles-Luxembourg 

och Zaventem-flygplatsen, vid de 

tidpunkter då många ledamöter anländer 

och avreser för att spara in restid och 

minska ledamöternas koldioxidavtryck. 

Parlamentet uppmanar sekretariatet att 

främja tågresor för ledamöterna. 

35. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att förhandla med de 

belgiska järnvägarna om att erbjuda fler 

direkta tågförbindelser mellan 

järnvägsstationen Bruxelles-Luxembourg 

och Zaventem-flygplatsen, vid de 

tidpunkter då många ledamöter anländer 

och avreser för att spara in restid och 

minska ledamöternas koldioxidavtryck. 

Parlamentet uppmanar sekretariatet att 

främja tågresor för ledamöterna genom att 

till exempel att inte längre ställa 

ledamöternas biltjänst till förfogande för 

resor till flygplatsen vid de tidpunkter då 

det finns direkttåg. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Ändringsförslag  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 57a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 57a. Europaparlamentet noterar att 

antalet åskådare i samband med 

utdelningen av LUX-priset fortfarande är 

mycket lågt och att detta väcker frågan 

om huruvida priset är motiverat. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Ändringsförslag  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 57b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 57b. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till presidiet att fortsätta 

dialogen med de lokala myndigheterna för 

att se hur dessa kan bidra ytterligare till 

finansieringen och förvaltningen av 

Europeiska historiens hus. 

Or. en 



 

AM\1150849SV.docx  PE618.413v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2018 A8-0105/41 

Ändringsförslag  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a. Europaparlamentet konstaterar 

dock att ett sådant utkontrakteringsbeslut 

inte kan förklara utnyttjandet av all 

extern personal och att förhållandet 

mellan antalet externt anställda och 

antalet parlamentsanställda vid till 

exempel generaldirektoratet för 

innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) 

är svårt att förklara. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Ändringsförslag  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 87a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 87a. Europaparlamentet beklagar åter 

djupt beslutet att byta ut möblerna i 

ledamöternas och deras assistenters 

kontor i Bryssel. Parlamentet noterar att 

de flesta av möblerna är fullt 

funktionsdugliga och presentabla, och att 

det därför absolut inte finns något behov 

av att byta ut dem. Parlamentet anser att 

återkoppling från ett antal ledamöter – i 

motsats till en allmän enkät – inte i sig är 

tillräckligt för att motivera utbytet, och att 

de argument som läggs fram av 

administrationen i fråga om smak, mode 

eller föråldrad stil är lika otillräckliga. 

Parlamentet anser att enskilda möbler 

endast bör bytas ut om det finns tydliga 

tecken på försämring och större slitage 

eller för att undvika hälsorisker på 

arbetsplatsen av ett specifikt eller allmänt 

slag (såsom en eventuell utveckling av 

mer ergonomiska skrivbord eller 

kontorsstolar). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Ändringsförslag  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 87b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 87b. Europaparlamentet påminner 

generalsekreteraren om resultatet av 

personalkommitténs undersökning om 

gemensamma kontor för personalen, som 

resulterade i 3 000 svar och att 80 % av 

personalen uttryckte att de motsätter sig 

gemensamma kontor. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

utarbeta en plan för samråd med 

personalen och att följa upp resultatet av 

undersökningen. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Ändringsförslag  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 100 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

100. Europaparlamentet noterar dock att 

parlamentet garanterar betalningen av 

pensionsrättigheterna när och om fonden 

inte kan uppfylla sina åtaganden. 

Parlamentet välkomnar 

generalsekreterarens meddelande om att 

han har lagt fram en handlingsplan för 

presidiet. 

100. Europaparlamentet noterar att 

parlamentet för närvarande garanterar 

betalningen av pensionsrättigheterna när 

och om fonden inte kan uppfylla sina 

åtaganden. Parlamentet uppmanar på nytt 

presidiet att så snart som möjligt 

utvärdera den rådande situationen för 

pensionsfonden. Parlamentet uppmanar 

presidiet att omedelbart påminna sig om 

sitt beslut av den 1 april 2009 om att 

”parlamentet ska ta sitt rättsliga ansvar 

för att garantera de ledamöter som 

omfattas av systemet en rätt till 

tilläggspension som ska kunna bibehållas 

efter att pensionsfonden utnyttjats fullt 

ut” och att hitta lösningar för att minska 

underskottet genom att införa en 

avgiftshöjning eller genom att vända sig 

till de tidigare ledamöter som berörs och 

be dem att bidra på frivillig basis i detta 

avseende genom att frivilligt minska eller 

avsäga sig sin frivilliga pension. 
Parlamentet välkomnar 

generalsekreterarens meddelande om att 

han har lagt fram en handlingsplan för 

presidiet. Parlamentet uppmanar presidiet 

att i detta sammanhang också bedöma 

hur det försäkringsbolag som 

administrerar fonden fungerar, samt att 

överväga att offentliggöra namnen på 
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dem som erhåller bidrag från fonden, i 

den mån detta är förenligt med 

unionslagstiftningen om skydd av 

personuppgifter. 

Or. en 

 


