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26.3.2014 A7-0246/1 

Ändringsförslag  1 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 29a (ny) 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet betonar att varje 

ledamot måste ha samma rätt att få veta 

hur parlamentets ekonomi förvaltas, och 

kräver därför att generalsekreteraren ser 

till att kopior av alla rapporter som 

utarbetas av internrevisionstjänsten finns 

tillgängliga för privat granskning av varje 

ledamot, i förekommande fall med 

förbehåll för att hänvisningar som på ett 

olämpligt sätt identifierar enskilda 

personer tas bort. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Ändringsförslag  2 
Gerben-Jan Gerbrandy 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 48a (ny) 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48a. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran att föreslå strikta bestämmelser 

för samtliga ledamöter beträffande 

utnyttjandet av ersättning för allmänna 

utgifter och skapa full insyn i 

utnyttjandet. Parlamentet begär därför att 

ett system utvecklas så att ledamöterna 

varje år måste redovisa hur de utnyttjat 

ersättningen, vilket ska omfattas av en 

revision. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Ändringsförslag  3 
Chris Davies 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 48b (ny) 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48b. Europaparlamentet anser att 

parlamentet är den enda europeiska 

offentliga institution som betalar ett stöd 

som är avsett att täcka kostnaderna för 

administrativ förvaltning till privata och 

personliga bankkonton, utan att begära 

varken kvitton för eller en kontroll av 

utgifterna. Parlamentet misstänker att 

ledamöterna skulle rikta kraftig kritik mot 

andra organ som på liknande sätt brast i 

sin övervakning av hur offentliga medel 

används. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att föreslå enkla 

åtgärder så att ersättningen för allmänna 

utgifter används för avsett syfte och inte 

kan bli en extra privat inkomst för 

ledamöterna. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Ändringsförslag  4 
Gerben-Jan Gerbrandy 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 48c (ny) 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48c. Europaparlamentet begär en 

utvärdering av ledamöternas 

traktamenten beträffande belopp och 

användning. Parlamentet begär att 

presidiet på samma sätt ser över denna 

genomförandeåtgärd för att se till att 

denna ersättning utnyttjas så 

kostnadseffektivt som möjligt. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Ändringsförslag  5 
Cătălin Sorin Ivan 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet kritiserar att en 

rapport från Olafs övervakningskommitté 

till parlamentets budgetkontrollutskott 

inte vidarebefordrades till utskottet av 

parlamentets talman utan kvarhölls i mer 

än två månader. Parlamentet kritiserar att 

en kallelse av vittnen från en belgisk 

domstol vidarebefordrades av 

parlamentets förvaltning först tre 

månader senare till de tre berörda 

ledamöterna. Parlamentet kritiserar att 

budgetkontrollutskottet hindrades i sitt 

arbete genom att en utfrågning om 

verksamheten i arbetsgruppen för 

Grekland ställdes in och genom den mer 

än ett år långa förseningen av en 

utfrågning om ”Förvaltning – Europeiska 

kommissionen som administrativ 

myndighet”. 

utgår 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Ändringsförslag  6 
Cătălin Sorin Ivan 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 67 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet noterar att nya 

regler för mottagandet av besöksgrupper, 

bland annat metoden för att betala bidrag, 

har trätt i kraft sedan januari 2012. 

Parlamentet noterar att presidiet beslutade 

att behålla möjligheten att göra kontanta 

utbetalningar till besöksgrupper. 

Parlamentet ser med oro på den betydande 

renommé- och säkerhetsrisk som kontanta 

utbetalningar till besöksgrupper medför. 

Parlamentet ber presidiet att fatta ett nytt 

beslut om att avskaffa 

kontantutbetalningar vilka utgör en 

överträdelse av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/60/EG
24
. Parlamentet 

noterar att av runt 2 000 besöksgrupper per 

år erhöll endast 365 stycken över 

15 000 EUR under 2012. Parlamentet 

noterar att majoriteten av dessa 

besöksgrupper dock valde kontant 

utbetalning, trots att parlamentets 

administration uppmanar till betalning via 

banköverföring eller en till blandning av 

båda metoderna i stället. 

67. Europaparlamentet noterar att nya 

regler för mottagandet av besöksgrupper, 

bland annat metoden för att betala bidrag, 

har trätt i kraft sedan januari 2012. 

Parlamentet noterar att presidiet beslutade 

att behålla möjligheten att göra kontanta 

utbetalningar till besöksgrupper. 

Parlamentet ser med oro på den betydande 

renommé- och säkerhetsrisk som kontanta 

utbetalningar till besöksgrupper medför. 

Parlamentet ber presidiet att fatta ett nytt 

beslut om kontantutbetalningar vilka utgör 

en överträdelse av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/60/EG
24
. Parlamentet 

noterar att av runt 2 000 besöksgrupper per 

år erhöll endast 365 stycken över 

15 000 EUR under 2012. Parlamentet 

noterar att majoriteten av dessa 

besöksgrupper dock valde kontant 

utbetalning, trots att parlamentets 

administration uppmanar till betalning via 

banköverföring eller en till blandning av 

båda metoderna i stället. 

__________________ __________________ 

24 
Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/60/EG av den 

26 oktober 2005 om åtgärder för att 

förhindra att det finansiella systemet 

24 
Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/60/EG av den 

26 oktober 2005 om åtgärder för att 

förhindra att det finansiella systemet 
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används för penningtvätt och finansiering 

av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, 

s. 15). 

används för penningtvätt och finansiering 

av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, 

s. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Ändringsförslag  7 
Cătălin Sorin Ivan 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0246/2014 
Cătălin Sorin Ivan 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 101 
 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

101. Europaparlamentet kräver att 

flygningar som Europaparlamentets 

ledamöter gör inom Europa endast är 

ersättningsgilla med biljetter i turistklass 

eller motsvarande belopp från 

Europaparlamentets budget. 

101. Europaparlamentet föreslår att 

ledamöterna, när så är lämpligt, i 

samband med flygresor inom Europa ska 

uppmuntras att utnyttja biljetter i 

turistklass.  

Or. en 

 

 


