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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för 
Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor avseende
genomförandet av institutets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet 
för genomförandet av institutets budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... direktören för 
Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor avseende
genomförandet av institutets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet 
för genomförandet av institutets budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska institutet för 

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
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förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
för budgetåret 2010.

Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 
2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiska institutet för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
för budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 
2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

När det gäller förfarandena för urval av 
personal har man inte funnit några bevis 
för att sökande måste uppfylla minimikrav
för att kallas till intervjuer och för att tas 
med på reservlistan (innan ansökningarna 
granskades). Institutet har nu tagit med 
minimikraven i rapporterna från sin 
urvalskommitté.

När det gäller förfarandena för urval av 
personal har man inte funnit några bevis 
för att de minimikrav som sökande måste 
uppfylla för att kallas till intervjuer och för 
att tas med på reservlistan fastställdes 
innan ansökningarna granskades. Institutet 
har nu tagit med minimikraven i 
rapporterna från sin urvalskommitté.

Or. en



AM\892992SV.doc 5/7 PE483.628v01-00

SV

Ändringsförslag 6
Véronique Mathieu

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

När det gäller förfarandena för urval av 
personal har man inte funnit några bevis 
för att sökande måste uppfylla minimikrav
för att kallas till intervjuer och för att tas 
med på reservlistan (innan ansökningarna 
granskades). Institutet har nu tagit med 
minimikraven i rapporterna från sin 
urvalskommitté.

När det gäller förfarandena för urval av 
personal har man inte funnit några bevis 
för att de minimikrav som sökande måste 
uppfylla för att kallas till intervjuer och för 
att tas med på reservlistan fastställdes 
innan ansökningarna granskades. Institutet 
har nu tagit med minimikraven i 
rapporterna från sin urvalskommitté.

Or. en

Ändringsförslag 7
Véronique Mathieu

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ser av noteringar i 
institutets årsredovisning att institutet i 
slutet av 2010 lade fram en ändringsbudget 
som uppgick till 20 848 000 EUR.
Parlamentet beklagar att det inte 
föreligger någon information från 
institutet om orsakerna till dessa 
ändringar. Institutet uppmanas att rätta 
till situationen och informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
detta.

4. Europaparlamentet ser av noteringar i 
institutets årsredovisning att institutet i 
slutet av 2010 lade fram en ändringsbudget 
som uppgick till 20 848 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 8
Edit Herczog
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet ser av noteringar i 
institutets årsredovisning att institutet i 
slutet av 2010 lade fram en ändringsbudget 
som uppgick till 20 848 000 EUR.
Parlamentet beklagar att det inte 
föreligger någon information från 
institutet om orsakerna till dessa 
ändringar. Institutet uppmanas att rätta 
till situationen och informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
detta.

4. Europaparlamentet ser av noteringar i 
institutets årsredovisning att institutet i 
slutet av 2010 lade fram en ändringsbudget 
som uppgick till 20 848 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 9
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet understryker att 
institutets främsta verksamhet är att bidra 
till förverkligandet av bättre levnads- och 
arbetsvillkor genom att öka och sprida 
kunskap om detta område. Parlamentet 
konstaterar att 68 procent av institutets
personal ägnar sig åt denna operativa 
verksamhet medan resten av personalen 
ägnar sig åt administrativa uppgifter.
Parlamentet anser därför att det är mycket 
viktigt för den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten att bedöma effektiviteten och 
ändamålsenligheten när det gäller 
institutets förfarande för förvaltningen av 
undersökningarna.

8. Europaparlamentet understryker att 
institutets främsta verksamhet är att bidra 
till förverkligandet av bättre levnads- och 
arbetsvillkor genom att öka och sprida 
kunskap om detta område. Parlamentet
noterar att institutet tillämpar 
verksamhetsbaserad budgetering vilket 
innebär att den operativa verksamheten 
separeras från administration och stöd.
Parlamentet välkomnar i detta avseende att 
82 procent av institutets totala budget går 
till operativ verksamhet. 

Or. en
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Ändringsförslag 10
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar med 
eftertryck institutet att protokollföra alla 
beslut som fattats av styrelsen om 
undersökningar eftersom effektiviteten och 
ändamålsenligheten när det gäller 
informationen om dessa beslut kan 
påverkas om det saknas ordentliga 
standarder för dokumentering av fattade 
beslut. Parlamentet konstaterar särskilt att 
institutet brister i detta avseende och att 
styrelsens ordförande inte alltid 
undertecknar och daterar de fattade 
besluten.

10. Europaparlamentet uppmanar institutet 
att protokollföra alla beslut som fattats av 
styrelsen om undersökningar eftersom 
effektiviteten och ändamålsenligheten när 
det gäller informationen om dessa beslut 
kan påverkas om det saknas ordentliga 
standarder för dokumentering av fattade 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 11
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 19 – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Parlamentet konstaterar utifrån institutets 
årliga verksamhetsrapport att de tre mycket 
viktiga rekommendationerna om 
ekonomisk förvaltning enligt institutet har 
genomförts, men att de enligt den årliga 
internrevisionsrapporten har försenats i 
förhållande till institutets ursprungliga 
handlingsplan. Parlamentet uppmanar 
därför IAS att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
den verkliga situationen när det gäller just 
dessa rekommendationer.

 Parlamentet konstaterar utifrån institutets 
årliga verksamhetsrapport att de tre 
”mycket viktiga” rekommendationerna om 
ekonomisk förvaltning enligt institutet har 
genomförts, men att de enligt den årliga 
internrevisionsrapporten har försenats i 
förhållande till institutets ursprungliga 
handlingsplan. Parlamentet uppmanar 
därför institutet att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
den verkliga situationen när det gäller just 
dessa rekommendationer.

Or. en


