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24.4.2017 A8-0150/10 

Ændringsforslag  10 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 90a. beklager, at politikken for betaling 

af forskere anvendes med mindre 

justeringer inden for rammerne af 

Horisont 2020-programmet, og at den 

således giver mulighed for forskellig 

betaling for det samme arbejde i det 

samme projekt udelukkende på basis af 

den pågældende forskers nationalitet, 

hvilket stimulerer "hjerneflugt" af 

videnskabsfolk fra Central- og Østeuropa; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/11 

Ændringsforslag  11 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 57 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

International Management Group (IMG) udgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/12 

Ændringsforslag  12 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 245 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

245. lykønsker Kommissionen med 

resultatet af drøftelserne i sag T-381/15 

den 2. februar 2017; ønske at vide, hvilke 

aftaler med IMG der stadig er undervejs 

på indeværende tidspunkt; 

udgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/13 

Ændringsforslag  13 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 259 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 259a. opfordrer Kommissionen til at 

forhandle med medlemsstaterne om at 

etablere en ordning for automatisk 

anerkendelse af EU-institutionernes 

fælles sygesikringsordning med det 

formål at forbedre patientplejen, 

behandlingen og gebyrerne på lige fod 

med medlemsstaternes sociale 

sikringsordninger; mener, at dette også vil 

bane vejen for afskaffelse af overdreven 

bureaukrati og for tilpasning til de nye 

teknologier, der nu anvendes i mange 

medlemsstater; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/14 

Ændringsforslag  14 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 62 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

OLAF udgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/15 

Ændringsforslag  15 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 260 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

260. bemærker, at kommissærkollegiet 

ophævede OLAF's generaldirektørs 

immunitet efter anmodning fra de 

belgiske myndigheder i forbindelse med 

de undersøgelser, der er knyttet til "Dalli-

sagen"; er af den opfattelse, at 

generaldirektøren står over for en 

trestrenget interessekonflikt: 

udgår 

- Samtidig med at kollegiet var i færd med 

at træffe afgørelse om ophævelse af hans 

immunitet, overvejede generaldirektøren 

muligheden for at indlede OLAF-

undersøgelser af medlemmer af 

Kommissionen. 

 

- Da kollegiet havde truffet sin beslutning 

om at ophæve hans immunitet, lagde 

generaldirektøren sag an mod 

Kommissionen på grund af en påstået 

uregelmæssighed i vedtagelsen af dens 

beslutning. - Samtidig fortsatte 

generaldirektøren med at repræsentere 

Kommissionen i politikspørgsmål med 

tilknytning til dennes portefølje. 

 

- Efter ophævelsen af hans immunitet var 

blevet bekræftet, indledte den belgiske 

offentlige anklager en undersøgelse af 

generaldirektørens rolle i den pågældende 

sag, samtidig med at han fortsatte med at 

fungere som OLAF's generaldirektørs 

samtalepartner for at bekæmpe svig mod 

EU's finansielle interesser i Belgien; 
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mener, at disse interessekonflikter kan 

skade både OLAF's og Kommissionens 

omdømme; opfordrer derfor 

Kommissionen til at sætte OLAF's 

generaldirektør på orlov indtil de belgiske 

myndigheder har afsluttet deres 

undersøgelse, og til at udnævne en 

midlertidig stedfortræder; 

 

* er chokeret over nyhedsindslaget om, at 

de britiske toldmyndigheders 

"kontinuerlige forsømmelighed" ifølge 

OLAF's beregninger har frarøvet EU 1 

987 mia. EUR i tabt told på kinesiske 

varer, og at et meget avanceret netværk af 

organiserede kriminelle også har frarøvet 

store EU-lande som Frankrig, Tyskland, 

Spanien og Italien 3,2 mia. EUR i 

merværdiskatteindtægter; 

 

* anmoder om at få adgang til de 

fuldstændige sagsakter og om at blive 

holdt regelmæssigt underrettet; 

 

Or. en 

 


