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11.4.2018 A8-0137/20 

Ändringsförslag  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 296b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 292b. Europaparlamentet betonar den 

inkonsekvens som skapats av flera 

enskilda ledamöter av kommissionen som 

beskrev sina möten med Barroso som 

möten med Goldman Sachs International, 

enligt deras mötesregister. Parlamentet 

konstaterar att antingen var mötena med 

Barroso inte lobbymöten, vilket betyder att 

åtagandet gentemot Europeiska 

ombudsmannen inte respekterades och att 

kommissionens mötesregister inte är ett 

verkligt öppenhetsregister, eller så 

behandlades mötena med Barroso som 

möten med en företrädare för en 

intressegrupp, vilket betyder att ett av de 

villkor som fastställdes av den tillfälliga 

etikkommittén inte uppfylldes. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Ändringsförslag  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 296a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 296a. Europaparlamentet kräver att 

kommissionen tillhandahåller och 

offentliggör en årlig rapport från den 

oberoende etikkommittén. Parlamentet 

betonar på nytt att den oberoende 

etikkommittén kan utfärda 

rekommendationer till förbättringar av 

uppförandekoden och dess 

genomförande. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Ändringsförslag  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 296b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 296b. Europaparlamentet ifrågasätter 

huruvida det nyligen genomförda 

förfarandet för utnämningen av 

generalsekreteraren utan vederbörlig 

utannonsering av denna tjänst låg i 

tjänstens intresse, i synnerhet eftersom 

den tidigare kanslichefen informerades på 

förhand om generalsekreterarens avsikt 

att gå i pension medan andra potentiella 

kandidater inom den offentliga 

förvaltningen inte fick möjlighet att söka 

tjänsten. Parlamentet betonar att 

underlåtenheten att utannonsera tjänsten 

inte är i linje med moderna standarder för 

transparens. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Ändringsförslag  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 322a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 322a. Europaparlamentet beklagar att 

den landsspecifika rapporten inte längre 

ingår i den andra rapporten om EU:s 

insatser mot korruption (ARES 

(2017)455202). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att på nytt börja 

rapportera, utanför den europeiska 

planeringsterminen, om situationen för 

korruptionen i medlemsstaterna, med en 

utvärdering av hur effektiva EU:s insatser 

mot korruption har varit. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att 

inte enbart utvärdera insatserna mot 

korruption i ekonomiska förluster. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Ändringsförslag  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 322b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 322b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utöka sina 

ansträngningar för att få EU att ansluta 

sig till gruppen av stater mot korruption 

(Greco). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Ändringsförslag  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 322c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 322c. Europaparlamentet betonar det 

ökade försäkringstekniska underskottet i 

Europaparlamentets frivilliga 

pensionsfond. Parlamentet noterar att 

kommissionsledamöterna får pengar från 

den frivilliga pensionsfonden i egenskap 

av tidigare ledamöter av 

Europaparlamentet samtidigt som de 

fortfarande är anställda som 

kommissionsledamöter. Parlamentet 

uppmanar de berörda 

kommissionsledamöterna att samarbeta i 

detta avseende genom att frivilligt minska 

eller avstå från sin tilläggspension. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Ändringsförslag  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 323 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

323. Europaparlamentet noterar 

iakttagelserna och rekommendationerna 

från studien från parlamentets 

utredningsavdelning D om 

övergångsersättningar för tidigare EU-

befattningshavare (”Transitional 

allowances for former EU office holders - 

too few conditions?”). Kommissionen 

uppmanas att ta hänsyn till dessa 

rekommendationer och inleda en översyn 

av avgångsersättningar för tidigare 

befattningshavare i syfte att öka 

transparensen i dessa och 

ansvarsskyldigheten gentemot 

medborgarna när det gäller EU:s budget. 

323. Europaparlamentet noterar 

iakttagelserna och rekommendationerna 

från studien från parlamentets 

utredningsavdelning D om 

övergångsersättningar för tidigare EU-

befattningshavare (”Transitional 

allowances for former EU office holders - 

too few conditions?”). Kommissionen 

uppmanas att ta hänsyn till dessa 

rekommendationer och inleda en översyn 

av avgångsersättningar för tidigare 

befattningshavare i syfte att öka 

transparensen i dessa och 

ansvarsskyldigheten gentemot 

medborgarna när det gäller EU:s budget. 

Parlamentet uppmanar särskilt före detta 

EU-tjänstemän att inte bedriva 

lobbyverksamhet inom EU-institutionerna 

så länge de erhåller övergångsersättning. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Ändringsförslag  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 326 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

326. Europaparlamentet välkomnar de 

framsteg som har gjorts, men konstaterar 

att 4 av 10 civila uppdrag inom ramen för 

den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP) ännu inte har 

erkänts av kommissionen som förenliga 

med artikel 60 i budgetförordningen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

intensifiera arbetet för att ackreditera alla 

civila GSFP-uppdrag, i enlighet med 

revisionsrättens rekommendation, så att de 

ska kunna anförtros att genomföra 

budgeten inom ramen för indirekt 

förvaltning. 

326. Europaparlamentet noterar 

bekymrat de framsteg som har gjorts, men 

konstaterar att 4 av 10 civila uppdrag inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP) ännu inte har 

erkänts av kommissionen som förenliga 

med artikel 60 i budgetförordningen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

intensifiera arbetet för att ackreditera alla 

civila GSFP-uppdrag, i enlighet med 

revisionsrättens rekommendation, så att de 

ska kunna anförtros att genomföra 

budgeten inom ramen för indirekt 

förvaltning. 

Or. en 

 

 


