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Betænkning A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig 

2016/2097(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. beklager, at Kommissionen ikke 

længere finder det nødvendigt at 

offentliggøre EU's rapport om bekæmpelse 

af korruption, hvilket vanskeliggjorde 

evalueringen af korruptionens omfang i 

2015; beklager navnlig, at denne 

beslutning blev truffet uden drøftelser med 

Parlamentet; er af den opfattelse, at denne 

aflysning i sidste øjeblik uanset 

Kommissionens hensigter med hensyn til 

bekæmpelse af korruption udsender det 

forkerte signal ikke alene til 

medlemsstaterne, men også til borgerne; 

minder endvidere Kommissionen om dens 

indberetningsforpligtelser i henhold til 

FN's konvention mod korruption, som EU 

er part i, og tilbud fra både FN's Kontor 

for Narkotikakontrol og 

Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) og 

Sammenslutningen af Stater mod 

Korruption (Greco) om at hjælpe 

Kommissionen i denne henseende; 

72. beklager, at Kommissionen ikke 

længere finder det nødvendigt at udgive 

EU-rapporter om bekæmpelse af 

korruption, hvilket vanskeliggjorde 

evalueringen af korruptionens omfang i 

2015; beklager navnlig, at denne 

beslutning blev truffet uden drøftelser med 

Parlamentet; er af den opfattelse, at denne 

aflysning i sidste øjeblik uanset 

Kommissionens hensigter med hensyn til 

bekæmpelse af korruption udsender det 

forkerte signal ikke alene til 

medlemsstaterne, men også til borgerne; 

konstaterer, at Den Europæiske Union, 

siden den tiltrådte FN's konvention mod 

korruption (UNCAC) den 12. november 

2008, ikke har deltaget i peer review-

mekanismen i henhold til konventionen 

og ej heller har taget det første skridt til 

udførelse af en selvevaluering af, hvordan 

den varetager sine forpligtelser i henhold 

til konventionen; opfordrer Den 

Europæiske Union til at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til FN's konvention 

mod korruption ved at gennemføre en 

selvevaluering af, hvordan den varetager 

sine forpligtelser i henhold til 

konventionen, og ved at deltage i peer 

review-mekanismen; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

genoverveje sin holdning vedrørende 
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EU's rapport om bekæmpelse af 

korruption; opfordrer Kommissionen til at 

foretage yderligere analyser på både EU-

institutions- og medlemsstatsniveau af det 

miljø, hvori politikkerne gennemføres, 

med henblik på at identificere iboende 

kritiske faktorer, sårbare områder og 

risikofaktorer, der er befordrende for 

korruption; 

Or. en 
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Betænkning A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig 
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Forslag til beslutning 

Punkt 72 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  72a. opfordrer EU til at fremskynde sin 

ansøgning om medlemskab af 

Europarådets Sammenslutning af Stater 

mod Korruption (Greco) og kræver, at 

Europa-Parlamentet løbende holdes 

underrettet om udviklingen for denne 

ansøgning; 

Or. en 

 

 


