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20.4.2016 A8-0121/1 

Ändringsförslag  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

2015/2161(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet noterar en särskild 

ökning av åtagandebemyndiganden under 

2014 med avseende på institutionens 

ledamöter. Parlamentet uppmanar 

ombudsmannen att ge en omfattande 

beskrivning av dessa belopp i nästa 

uppföljningsrapport till 

ansvarsfrihetsförfarandet. 

5. Europaparlamentet noterar med oro en 

särskild ökning av 

åtagandebemyndiganden under 2014 med 

avseende på institutionens ledamöter. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen att 

ge en omfattande beskrivning av dessa 

belopp i nästa uppföljningsrapport till 

ansvarsfrihetsförfarandet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Ändringsförslag  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

2015/2161(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar att 

ombudsmannen, i linje med strategin Mot 

2019, genomförde undersökningar på eget 

initiativ, vilket innebär ett mer systematiskt 

och systemiskt sätt att hantera komplexa 

frågor som faller inom ombudsmannens 

mandat. Parlamentet anser att sådana 

undersökningar är ett effektivt verktyg, och 

uppmanar ombudsmannen att regelbundet 

informera den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om vilken effekt dessa 

undersökningar har. 

6. Europaparlamentet välkomnar att 

ombudsmannen, i linje med strategin Mot 

2019, genomförde undersökningar på eget 

initiativ, vilket innebär ett mer systematiskt 

och systemiskt sätt att hantera komplexa 

frågor som faller inom ombudsmannens 

mandat. Parlamentet anser att sådana 

undersökningar är ett effektivt verktyg, och 

uppmanar ombudsmannen att regelbundet 

informera den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om vilken effekt dessa 

undersökningar har och att tydligt 

fastställa samordnarens uppgifter. 

Parlamentet påpekar emellertid att 

ombudsmannens främsta prioritet bör 

vara att behandla klagomål från 

allmänheten inom en rimlig tidsram, och 

att undersökningar på eget initiativ under 

inga omständigheter får inkräkta på detta 

mål. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Ändringsförslag  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

2015/2161(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av en ny post, ”samordnare av 

undersökningar på eget initiativ”. 

Parlamentet anser att detta är ett steg på 

vägen mot ett effektivare arbete inom 

institutionen. Parlamentet uppmanar 

ombudsmannen att rapportera till den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

vad för resultat och vilken inverkan posten 

får samt hur effektiv den är. 

7. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av en ny post, ”samordnare av 

undersökningar på eget initiativ”. 

Parlamentet hoppas att den nya posten 

kommer att bidra till ett effektivare arbete 

inom institutionen. Parlamentet uppmanar 

ombudsmannen att rapportera till den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

vad för resultat och vilken inverkan posten 

får samt hur effektiv den är. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Ändringsförslag  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

2015/2161(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet ser positivt på att 

andelen avslutade undersökningar i 

förhållande till pågående undersökningar i 

slutet av förra budgetåret nådde den högsta 

nivån någonsin (1,4 avslutade 

undersökningar för varje pågående 

undersökning, jämfört med ett mål på 1,1). 

Parlamentet betonar att andelen 

undersökningar som avslutades inom 12 

respektive 18 månader minskade under 

2014. Parlamentet noterar ombudsmannens 

anmärkning att den nya strategin, inklusive 

arbetet med undersökningar på eget 

initiativ, hade en inverkan på antalet 

avslutade undersökningar. 

10. Europaparlamentet ser positivt på att 

andelen avslutade undersökningar i 

förhållande till pågående undersökningar i 

slutet av förra budgetåret nådde den högsta 

nivån någonsin (1,4 avslutade 

undersökningar för varje pågående 

undersökning, jämfört med ett mål på 1,1). 

Parlamentet betonar att andelen 

undersökningar som avslutades inom 12 

respektive 18 månader minskade under 

2014. Parlamentet noterar ombudsmannens 

anmärkning att den nya strategin, inklusive 

arbetet med undersökningar på eget 

initiativ, hade en inverkan på antalet 

avslutade undersökningar. Parlamentet 

uppmanar ombudsmannen att tydligt 

redogöra för denna inverkan för den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i 

nästa uppföljningsrapport till 

ansvarsfrihetsförfarandet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Ändringsförslag  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

2015/2161(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet välkomnar 

besparingarna i budgetposterna för 

översättning och publikationer. 

20. Europaparlamentet uttrycker oro över 

storleken på de besparingar som 

ombudsmannen har gjort i budgetposterna 

för översättning (190 000 EUR) och 

kommunikation (60 000 EUR), och som 

överförts till rubriken för 

ombudsmannens personal. Parlamentet 

betonar att ombudsmannen bör 

säkerställa att alla unionens invånare 

åtnjuter lika behandling och lika 

möjligheter, och att kvalitet och språklig 

mångfald och upprätthållande av 

ombudsmannens kommunikationspolitik 

därför måste fortsätta att fungera som 

institutionens stöttepelare. 

Or. en 

 

 


