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Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017:  EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
(2018/2166(DEC))

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang kommissionen att till 
fullo undersöka den tjeckiska 
premiärministerns intressekonflikt, i 
enlighet med kravet i Europaparlamentets 
resolution från december 2018, och att 
även undersöka hans situation som 
medieägare och dra nödvändiga slutsatser 
av detta fall.

39. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang kommissionen att till 
fullo undersöka den tjeckiska 
premiärministerns intressekonflikt, i 
enlighet med kravet i Europaparlamentets 
resolution från december 2018, och att 
agera bestämt enligt resultatet av denna 
undersökning utan ytterligare dröjsmål, 
samt att även undersöka hans situation som 
medieägare och dra nödvändiga slutsatser 
av detta fall.
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Förslag till resolution
Punkt 182

Förslag till resolution Ändringsförslag

182. Europaparlamentet påminner i detta 
sammanhang om att ombudsmannen 
konstaterade fyra fall av administrativa 
missförhållanden i sin rekommendation i 
de förenade målen 488/2018/KR och 
514/2018/KR. Parlamentet noterar att 
ombudsmannens slutsatser ”i stort sett 
sammanfaller med Europaparlamentets” 
och att ombudsmannen instämmer i 
Europaparlamentets bedömning att den 
dubbla utnämningen tänjt och eventuellt 
även överskridit lagens ramar. Parlamentet 
betonar ombudsmannens slutliga 
rekommendation till kommissionen om att 
kommissionen bör utarbeta ett särskilt 
förfarande för sin generalsekreterare, vilket 
är separat och oberoende i förhållande till 
andra högre utnämningar. Parlamentet 
beklagar därför kommissionens sturska 
svar till Europeiska ombudsmannen av den 
3 december 2018, där man visar 
nonchalans för de frågor som 
ombudsmannen tagit upp efter 
granskningen av den 11 000 sidor långa 
dokumentationen.

182. Europaparlamentet påminner i detta 
sammanhang om att ombudsmannen 
konstaterade fyra fall av administrativa 
missförhållanden i sin rekommendation i 
de förenade målen 488/2018/KR och 
514/2018/KR. Parlamentet noterar att 
ombudsmannens slutsatser ”i stort sett 
sammanfaller med Europaparlamentets” 
och att ombudsmannen instämmer i 
Europaparlamentets bedömning att den 
dubbla utnämningen tänjt och eventuellt 
även överskridit lagens ramar. Parlamentet 
betonar ombudsmannens slutliga 
rekommendation till kommissionen om att 
kommissionen bör utarbeta ett särskilt 
förfarande för sin generalsekreterare, vilket 
är separat och oberoende i förhållande till 
andra högre utnämningar. Parlamentet 
beklagar därför kommissionens sturska 
svar till Europeiska ombudsmannen av den 
3 december 2018, där man visar 
nonchalans för de frågor som 
ombudsmannen tagit upp efter 
granskningen av den 11 000 sidor långa 
dokumentationen. Parlamentet uppmanar 
nästa kommissionskollegium och dess 
ordförande att se över utnämningen i 
ljuset av ombudsmannens slutsatser och 
parlamentets resolution.
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