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21.4.2016 A8-0135/58 

Ändringsförslag  58 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar att det var 

svårt att till fullo göra en åtskillnad mellan 

talmannens politiska verksamhet och hans 

förberedelser som ”toppkandidat” för att 

leda Europeiska Socialdemokraters Parti i 

valet till Europaparlamentet 2014. 

Parlamentet anser att det inte gjordes 

någon otvetydig åtskillnad mellan dessa två 

roller. Parlamentet efterlyser en tydlig 

uppdelning mellan ämbetsinnehavares 

uppgifter och de kampanjer som 

kandidaterna till Europaparlamentsvalet 

ägnar sig åt. Parlamentet beklagar att 

parlamentets anställda åtminstone indirekt 

fick hjälpa till med att förbereda 

kampanjen och vill se åtgärder för att 

säkerställa att detta inte händer igen 

Parlamentet beklagar i detta avseende att 

talmannen omvandlade Twitter-profilen för 

Europaparlamentets talman till sin 

personliga profil och använde den under 

kampanjen. 

33. Europaparlamentet noterar att det var 

svårt att till fullo göra en åtskillnad mellan 

talmannens politiska verksamhet och hans 

förberedelser som ”toppkandidat” för att 

leda sitt parti i valet till Europaparlamentet 

2014, och att det även var svårt att göra 

denna åtskillnad för andra 

”toppkandidater”. Parlamentet anser att 

det inte gjordes någon otvetydig åtskillnad 

mellan dessa två roller. Parlamentet 

efterlyser en tydlig uppdelning mellan 

ämbetsinnehavares uppgifter och de 

kampanjer som kandidaterna till 

Europaparlamentsvalet ägnar sig åt. 

Parlamentet beklagar att parlamentets 

anställda åtminstone indirekt fick hjälpa till 

med att förbereda kampanjen och vill se 

åtgärder för att säkerställa att detta inte 

händer igen Parlamentet beklagar i detta 

avseende att talmannen omvandlade 

Twitter-profilen för Europaparlamentets 

talman till sin personliga profil och 

använde den under kampanjen. 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Ändringsförslag  59 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet välkomnar 

förteckningen över de tjänsteresor som 

talmannen gjort under valårets första sex 

månader som svar på frågeformuläret om 

ansvarsfrihet för 2014. Parlamentet skulle 

vilja ha ytterligare information om vilka 

transportmedel talmannen använt för att 

ta sig från Bryssel till dessa möten och 

huruvida privatflygningar också 

chartrades. 

utgår 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/60 

Ändringsförslag  60 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om ansvarsfrihet för 

budgetåret 2012 , i vilken parlamentet 

”efterlyser detaljerad information om hur 

talmannen, i egenskap av partipolitiskt 

neutral person, har hållit sina 

tjänsteuppdrag separerade från 

förberedelserna av sitt uppdrag som 

socialdemokraternas toppkandidat inför 

valet till Europaparlamentet, framför allt 

när det gäller kanslipersonal, 

Europaparlamentets kontor i tredjeland 

och resekostnader” (punkt 51). 

utgår 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Ändringsförslag  61 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 122 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

122. Europaparlamentet kritiserar att 

talmannens officiella Twitter-konto 

”Europaparlamentets talman” 

omvandlades till ett personligt 

kampanjredskap som ledde vidare till en 

partiwebbplats. 

utgår 

Or. en 

 

 


