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22.4.2015 A8-0082/18 

Ändringsförslag  18 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 
Matias, Martina Michels 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 40a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 40a. Europaparlamentet rekommenderar 

dessutom att presidiet överväger att 

utvidga befintliga rättsmedel och/eller 

påföljder och att tillämpa dessa om 

intressekonflikter skulle uppstå, och att 

det överväger att betrakta den nuvarande 

uppförandekoden som ett dokument som 

ska uppdateras regelbundet och 

preciseras och ändras mot bakgrund av 

eventuella problem som den rådgivande 

kommittén eller presidiet självt 

konstaterar. Parlamentet efterlyser 

särskilt ett förtydligande av att det ska 

vara förbjudet för organisationer som 

bedriver lobbyverksamhet att ge stöd till 

ledamöterna i form av personal. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/19 

Ändringsförslag  19 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 
Matias, Martina Michels 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 69 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet påpekar 

svårigheterna med att rekrytera 

tjänstemän eller kontraktsanställda 

särskilt från vissa medlemsstater. 

Parlamentet noterar att den nuvarande 

löneskalan och de startvillkor som 

institutionerna erbjuder är mindre 

attraktiva för ny personal. Parlamentet 

påpekar att de varken erbjuder 

konkurrenskraftiga löner eller attraktiva 

karriärmöjligheter för många medborgare 

från EU-15-medlemsstaterna, vilket 

särskilt gäller de länder vars anställda nu 

håller på att uppnå pensionsåldern. 

Parlamentet påpekar att den oundvikliga 

neddragningen inom den europeiska 

offentliga förvaltningen under den 

närmaste framtiden kommer att få 

negativa konsekvenser för kvaliteten på de 

tjänster som tillhandahålls och leda till 

risken att den geografiska obalansen 

ökar. 

utgår 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/20 

Ändringsförslag  20 
Dennis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt med flera 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Skäl Da (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. I revisionsrättens rapport som antogs 

den 11 juli 2014 anges att årliga 

besparingar på ungefär 

114 miljoner EUR skulle kunna göras i 

unionens budget om parlamentet 

centraliserade sin verksamhet. 

Or. en 

 

 


