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26.3.2014 A7-0246/10 

Ändringsförslag  10 
Inés Ayala Sender, 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 63 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet ser med oro på att 

de allmänna kraven på besparingar kan 

leda till en försvagning av de 

interparlamentariska delegationernas 

kapacitet att upprätthålla parlamentets 

utrikespolitiska profil och förbli lika 

synligt som andra EU-institutioner, särskilt 

kommissionen och rådet, och att följderna 

kan vara en urholkning av parlamentets 

utrikespolitiska strategi och en 

konsolidering av parlamentets diplomati 

som ett kompletterande verktyg för 

kommissionens och utrikestjänstens 

verksamhet. Av denna anledning anser 

parlamentet att det är viktigt att man inte 

förlorar den kunskap och erfarenhet som 

man har fått inom övervakning av och 

synlighet för europeiska projekt samt att de 

åtgärder som föreslås inte skadar 

kapaciteten och effektiviteten när det gäller 

parlamentets interparlamentariska dialog 

med andra länder, särskilt i tider präglade 

av politisk instabilitet och hot mot 

demokratin (den arabiska våren, konflikten 

i Mellanöstern, konflikten i Ukraina, 

förberedelser för val i oroshärdar osv.). 

63. Europaparlamentet ser med oro på att 

de allmänna kraven på besparingar kan 

leda till en försvagning av de 

interparlamentariska delegationernas 

kapacitet att upprätthålla parlamentets 

utrikespolitiska profil och förbli lika 

synligt som andra EU-institutioner, särskilt 

kommissionen och rådet, och att följderna 

kan vara en urholkning av parlamentets 

utrikespolitiska strategi och en 

konsolidering av parlamentets diplomati 

som ett kompletterande verktyg för 

kommissionens och utrikestjänstens 

verksamhet. Av denna anledning anser 

parlamentet att det är viktigt att man inte 

förlorar den kunskap och erfarenhet som 

man har fått inom övervakning av och 

synlighet för europeiska projekt samt att de 

åtgärder som föreslås inte skadar 

kapaciteten och effektiviteten när det gäller 

parlamentets interparlamentariska dialog 

med andra länder, särskilt i tider präglade 

av politisk instabilitet och hot mot 

demokratin (den arabiska våren, konflikten 

i Mellanöstern, konflikten i Ukraina, 

förberedelser för val i oroshärdar osv.). 

Parlamentet rekommenderar med 

eftertryck att man säkerställer en lämplig 

samordning med Europeiska 

utrikestjänstens avdelningar i samband 

med förberedande åtgärder och åtgärder 

för att åstadkomma en effektiv kapacitet 
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för svarsåtgärder, i syfte att trygga 

säkerhetsaspekterna när det gäller 

parlamentets externa delegationer och 

uppdrag. 

 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Ändringsförslag  11 
Bart Staes 
för Verts/ALE-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 41a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Europaparlamentet noterar att vissa 

önskemål som framförts i de årliga 

ansvarsfrihetsbetänkandena som fått stöd 

av parlamentets plenarsammanträde inte 

har uppfyllts. Parlamentet konstaterar att 

generalsekreteraren hävdar att dessa 

önskemål ingår i antingen presidiets eller 

talmanskonferensens 

behörighetsområden. Parlamentet 

insisterar på att önskemål från 

plenarsammanträdet som införts i de 

årliga ansvarsfrihetsbetänkandena ska 

uppfyllas. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Ändringsförslag  12 
Bart Staes 
för Verts/ALE-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 87a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 87a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över den stora finansiella risk som man 

utsätter parlamentets budget för genom 

att garantera fondens 

pensionsutbetalningar, samtidigt som 

investeringsbesluten fattas av tredjepart. 

Parlamentet anser därför att fonden till 

fullo bör kontrolleras av parlamentets 

förvaltning enligt strikta riktlinjer från 

generalsekreteraren. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Ändringsförslag  13 
Amelia Andersdotter, Bart Staes 
för Verts/ALE-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 97a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 97a. Europaparlamentet oroas över 

observationerna i rapporten från 

GD ITEC om IKT-strukturen där det 

framgår att parlamentet i dagsläget 

använder skattebetalarnas pengar för att 

finansiera brandväggsleverantörer som i 

tredjeländer är indragna i allvarliga 

kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna för pressfrihetsgrupper.  

Parlamentet konstaterar att öppen 

källkods-lösningar för brandväggar är lätt 

tillgängliga och bör undersökas. 

Parlamentet insisterar på att det är ytterst 

viktigt att parlamentet och dess 

administration via sin IKT-upphandling 

inte bidrar till lidande och förtryck. 

Or. en 

 

 


