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10.5.2017 A8-0159/1 

Ändringsförslag  1 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2016/2097(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen anser att det inte längre är 

nödvändigt att offentliggöra rapporten om 

EU:s  insatser mot korruption, vilket 

försvårade bedömningen av korruptionens 

omfattning 2015. Parlamentet beklagar i 

synnerhet att detta beslut fattades utan 

någon diskussion med parlamentet. 

Parlamentet anser att vilka avsikter som 

kommissionen än har för att bekämpa 

korruption sänder denna inställda 

publicering i sista minuten ett felaktig 

budskap inte bara till medlemsstaterna utan 

också till medborgarna. 

Europaparlamentet påminner dessutom 

kommissionen om sina 

rapporteringsskyldigheter enligt FN:s 

konvention mot korruption, som EU är 

part till, och det erbjudande som både 

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå 

(UNODC) och Gruppen av stater mot 

korruption (Greco) gav kommissionen att 

hjälpa till i detta avseende. 

72. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen anser att det inte längre är 

nödvändigt att offentliggöra rapporten om 

EU:s  insatser mot korruption, vilket 

försvårade bedömningen av korruptionens 

omfattning 2015. Parlamentet beklagar i 

synnerhet att detta beslut fattades utan 

någon diskussion med parlamentet. 

Parlamentet anser att vilka avsikter som 

kommissionen än har för att bekämpa 

korruption sänder denna inställda 

publicering i sista minuten ett felaktig 

budskap inte bara till medlemsstaterna utan 

också till medborgarna. Parlamentet 

noterar att sedan EU blev part till FN:s 

konvention mot korruption (Uncac) den 

12 november 2008 har unionen varken 

deltagit i den granskningsmekanism som 

föreskrivs i konventionen eller tagit det 

första steget mot att slutföra en 

egenbedömning av hur unionen fullgör 

sina skyldigheter enligt konventionen. 

Parlamentet uppmanar unionen att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Uncac 

genom att slutföra en egenbedömning av 

hur unionen fullgör sina skyldigheter 

enligt konventionen och delta i 

mekanismen för inbördes granskning. 

Kommissionen uppmanas enträget att 

ompröva sina ståndpunkter avseende 

EU:s rapport om insatserna mot 

korruption.  Kommissionen uppmanas att 
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genomföra ytterligare analyser, både av 

EU-institutionerna och medlemsstaterna, 

av den miljö där politiken genomförs, för 

att identifiera inneboende kritiska 

faktorer, sårbara områden och 

riskfaktorer som gynnar korruption. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Ändringsförslag  2 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2016/2097(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 72a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  72a. Europaparlamentet uppmanar EU 

att påskynda sin ansökan om medlemskap 

i Europarådets grupp av stater mot 

korruption (Greco) så snart som möjligt 

och begär att parlamentet ska hållas 

uppdaterat om hur denna ansökan 

fortskrider. 

Or. en 

 

 


