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11.4.2018 A8-0137/20 

Ændringsforslag  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 292 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 292b. fremhæver den mangel på 

konsistens, der skabes af, at flere 

individuelle medlemmer af Kommissionen 

ifølge deres møderegister beskriver deres 

møder med Barroso som møder med 

Goldman Sachs International; 

konkluderer, at enten var møderne med 

Barroso ikke lobbymøder, hvilket 

indebærer, at løftet til Den Europæiske 

Ombudsmand ikke blev respekteret, og at 

Kommissionens møderegister ikke svarer 

til et reelt åbenhedsregister, eller at 

møderne med Barroso blev behandlet som 

møder med en interesserepræsentant, i 

hvilket tilfælde blev et af de betingelser, 

der er fastsat af det etiske ad hoc-udvalg, 

overtrådt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 296 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 296a. anmoder Kommissionen om at 

udarbejde og offentliggøre en årlig 

rapport fra den uafhængige etiske komité; 

gentager, at de uafhængige etiske udvalg 

kan fremsætte enhver form for henstilling 

om forbedring af adfærdskodeksen eller 

gennemførelsen heraf; 

Or. en 
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Ændringsforslag  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 296 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 296b. sætter spørgsmålstegn ved, om den 

nylige procedure for udpegelse af 

generalsekretæren uden en behørig 

offentliggørelse af den ledige stilling var i 

tjenestens interesse, især fordi den 

tidligere kabinetschef blev underrettet på 

forhånd om generalsekretærens hensigt at 

gå på pension, mens andre mulige 

ansøgere i den offentlige administration 

blev frataget muligheden for at søge 

stillingen; understreger, at tanken med at 

undlade offentliggørelse ikke svarer til 

moderne standarder for gennemsigtighed; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 322 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 322a. beklager, at land for land-

rapporten ikke længere indgår i 

Kommissionens anden rapport om 

bekæmpelse af korruption i EU (ARES 

(2017)455202); opfordrer Kommissionen 

til igen at begynde at rapportere adskilt 

fra det europæiske semester om status for 

korruption i medlemsstaterne med en 

evaluering af effektiviteten af EU's 

støttede indsats for at bekæmpe 

korruption; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til ikke kun at evaluere 

indsatsen mod korruption i forhold til 

økonomiske tab; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 322 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 322b. opfordrer Kommissionen til at 

gøre en fornyet indsats for at gøre det 

muligt for, at EU tilslutter sig Greco 

(Sammenslutningen af Stater mod 

Korruption); 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 322 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 322c. minder om stigningen i det 

aktuarmæssige underskud i Europa-

Parlamentets frivillige pensionsfond; 

noterer sig, at kommissærerne modtager 

penge fra den frivillige pensionsfond som 

tidligere medlemmer af Europa-

Parlamentet, mens de stadig er ansat som 

kommissærer; opfordrer de berørte 

kommissærer til at samarbejde i denne 

henseende med frivilligt at reducere eller 

give afkald på deres frivillige pension; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 323 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

323. noterer sig resultaterne og 

anbefalingerne fra Parlamentets 

Temaafdeling D's undersøgelse 

"Transitional allowances for former EU 

office holders - too few conditions?" 

("Overgangsgodtgørelser til tidligere EU-

ansatte – For få betingelser?"); opfordrer 

Kommissionen til at tage hensyn til disse 

anbefalinger og til at indlede en revision af 

overgangsgodtgørelser til tidligere EU-

ansatte for at øge gennemsigtigheden og 

ansvarliggørelsen af EU-budgettet over for 

borgerne; 

323. noterer sig resultaterne og 

anbefalingerne fra Parlamentets 

Temaafdeling D's undersøgelse 

"Transitional allowances for former EU 

office holders - too few conditions?" 

("Overgangsgodtgørelser til tidligere EU-

ansatte – For få betingelser?"); opfordrer 

Kommissionen til at tage hensyn til disse 

anbefalinger og til at indlede en revision af 

overgangsgodtgørelser til tidligere EU-

ansatte for at øge gennemsigtigheden og 

ansvarliggørelsen af EU-budgettet over for 

borgerne; opfordrer navnlig tidligere EU-

ansatte til at afstå fra lobbyvirksomhed i 

EU-institutionerne, så længe de modtager 

en overgangsgodtgørelse; 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 326 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

326. ser med tilfredshed på de 

fremskridt, der er gjort, men bemærker, at 

fire ud af ti civile missioner under den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(FSFP) endnu ikke er blevet anerkendt af 

Kommissionen som værende i 

overensstemmelse med 

finansforordningens artikel 60; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

intensivere arbejdet med henblik på at 

akkreditere alle civile FSFP-missioner i 

overensstemmelse med Revisionsrettens 

anbefaling og dermed give dem ret til at få 

overdraget indirekte forvaltede 

budgetgennemførelsesopgaver; 

326. noterer sig med bekymring, at fire 

ud af ti civile missioner under den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) 

endnu ikke er blevet anerkendt af 

Kommissionen som værende i 

overensstemmelse med 

finansforordningens artikel 60; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

intensivere arbejdet med henblik på at 

akkreditere alle civile FSFP-missioner i 

overensstemmelse med Revisionsrettens 

anbefaling og dermed give dem ret til at få 

overdraget indirekte forvaltede 

budgetgennemførelsesopgaver; 

Or. en 

 

 


