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Förslag till resolution
Punkt 183

Förslag till resolution Ändringsförslag

183. Europaparlamentet 
uppmärksammar att kommissionsledamot 
Oettinger organiserade en interinstitutionell 
rundabordskonferens om val och 
utnämning av högre chefer den 25 
september 2018, även om mötet inte 
förefaller ha utmynnat i några konkreta 
resultat. Kommissionen uppmanas därför 
att konkret tillämpa punkt 29 i sin 
resolution om integritetspolicy inom 
kommissionen.

183. Europaparlamentet 
uppmärksammar att kommissionsledamot 
Oettinger organiserade en interinstitutionell 
rundabordskonferens om val och 
utnämning av högre chefer den 25 
september 2018. Parlamentet beklagar 
dock att eftersom mötet inte förefaller ha 
utmynnat i några konkreta resultat, kunde 
kommissionen känna sig stärkt i sin 
synpunkt att det sätt på vilket 
institutionerna genomför bestämmelserna 
både är korrekt och ändamålsenligt. 
Kommissionen uppmanas därför att 
konkret tillämpa punkt 29 i sin resolution 
om integritetspolicy inom kommissionen.

__________________
1a Yttrande från kommissionen om 
ombudsmannens rekommendation - 
klagomål från Europaparlamentets 
delegationer, ref. 488/2018/KR och 
514/2018/

Or. en



AM\1180389SV.docx PE635.501v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

20.3.2019 A8-0110/13

Ändringsförslag 13
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
(2018/2166(DEC))

Förslag till resolution
Punkt 243

Förslag till resolution Ändringsförslag

243. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt kommissionen och medlemsstaterna 
att införa tillförlitliga förfaranden för att 
bekräfta tidpunkten för, ursprunget till och 
beloppet på de korrigerande åtgärderna 
samt att, i så stor utsträckning som möjligt, 
ge information om vilket år utbetalningen 
har skett, vilket år det relaterade felet har 
upptäckts och vilket år återkraven eller de 
finansiella korrigeringarna redovisats i 
noterna till räkenskaperna. Parlamentet 
uppmanar revisionsrätten att i sin 
årsrapport ange den korrigeringsnivå som 
tillämpats för att beräkna felprocenten, 
liksom den ursprungliga felprocenten före 
korrigeringar.

243. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt kommissionen och medlemsstaterna 
att införa tillförlitliga förfaranden för att 
bekräfta tidpunkten för, ursprunget till och 
beloppet på de korrigerande åtgärderna 
samt att, i så stor utsträckning som möjligt, 
ge information om vilket år utbetalningen 
har skett, vilket år det relaterade felet har 
upptäckts och vilket år återkraven eller de 
finansiella korrigeringarna redovisats i 
noterna till räkenskaperna. Parlamentet 
uppmanar revisionsrätten att i sin 
årsrapport ange den korrigeringsnivå som 
tillämpats för att beräkna felprocenten, 
liksom den ursprungliga felprocenten före 
korrigeringar. Parlamentet beklagar att 
detta inte gjordes i årsrapporten för 2017.
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