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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bemærker, at der gennem den 
formelle procedure blev indberettet ét 
tilfælde af påstået chikane i 2018 (artikel 
24 i personalevedtægten og artikel 12, stk. 
1, i udvalgets afgørelse om forebyggelse af 
chikane); minder om, at den administrative 
undersøgelse er afsluttet, og at den person, 
som beskyldningerne var rettet imod, er 
blevet pålagt en disciplinær sanktion; 
noterer sig, at tre andre tilfælde af påstået 
chikane, der til en vis grad er forbundet 
med hinanden, blev indberettet i 2018 via 
syv indberetninger fra whistleblowere; 
noterer sig, at der blev indledt to 
administrative undersøgelser, og at sagen 
blev henvist til OLAF i januar 2019;

3. bemærker, at der gennem den 
formelle procedure blev indberettet ét 
tilfælde af påstået chikane i 2018 (artikel 
24 i personalevedtægten og artikel 12, stk. 
1, i udvalgets afgørelse om forebyggelse af 
chikane); minder om, at den administrative 
undersøgelse er afsluttet, og at den person, 
som beskyldningerne var rettet imod, er 
blevet pålagt en minimal disciplinær 
sanktion, på trods af at alle 
klagemuligheder endnu ikke var udtømt; 
noterer sig, at tre andre tilfælde af påstået 
chikane, der til en vis grad er forbundet 
med hinanden, blev indberettet i 2018 via 
syv indberetninger fra whistleblowere; 
noterer sig, at der blev indledt to 
administrative undersøgelser, og at sagen 
blev henvist til OLAF i januar 2019; 

Or. en



AM\1204658DA.docx PE647.615v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

7.5.2020 A9-0078/4

Ændringsforslag 4
Isabel García Muñoz
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg
2019/2060(DEC)

Forslag til beslutning
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32. noterer sig alle de foranstaltninger, 
der er truffet for at styrke effektiviteten af 
politikken for bekæmpelse af chikane, 
såsom kurser i specifikke emner, etablering 
af netværk af fortrolige rådgivere og 
regelmæssig tilsyn fra en ekstern 
konsulent; bemærker, at en revision af den 
nuværende afgørelse om chikane er under 
overvejelse for at sikre bedre synergier 
med andre relevante bestemmelser, f.eks. 
vedrørende whistleblowing; noterer sig 
kurset om etik og integritet, som er 
obligatorisk for alle medarbejdere, og som 
omfatter adfærdsstandarder på 
arbejdspladsen, herunder hvad chikane er, 
og hvordan det skal håndteres; beklager 
dybt, at alle disse foranstaltninger ikke har 
gjort det muligt at undgå de relaterede 
tilfælde af chikane og beskytte ofrene; 
minder udvalget om, at en proaktiv, reel og 
hurtig beskyttelse af ofre og 
whistleblowere (herunder mod trusler, 
afpresning og bestikkelse) skal være en af 
de vigtigste prioriteter for disse 
foranstaltninger; opfordrer udvalget til at 
styrke og forbedre de foranstaltninger, der 
hidtil er blevet gennemført, og frem for alt 
at sikre en effektiv beskyttelse af ofrene; 
opfordrer udvalget til at aflægge beretning 
herom til Parlamentets 
Budgetkontroludvalg;

32. noterer sig alle de foranstaltninger, 
der er truffet for at styrke effektiviteten af 
politikken for bekæmpelse af chikane, 
såsom kurser i specifikke emner, etablering 
af netværk af fortrolige rådgivere og 
regelmæssig tilsyn fra en ekstern 
konsulent; bemærker, at en revision af den 
nuværende afgørelse om chikane er under 
overvejelse for at sikre bedre synergier 
med andre relevante bestemmelser, f.eks. 
vedrørende whistleblowing; noterer sig 
kurset om etik og integritet, som er 
obligatorisk for alle medarbejdere, og som 
omfatter adfærdsstandarder på 
arbejdspladsen, herunder hvad chikane er, 
og hvordan det skal håndteres; beklager 
dybt, at alle disse foranstaltninger ikke har 
gjort det muligt at undgå de relaterede 
tilfælde af chikane og beskytte ofrene; 
minder udvalget om, at en proaktiv, reel og 
hurtig beskyttelse af alle ofre og 
whistleblowere (herunder mod trusler, 
afpresning og bestikkelse) skal være en af 
de vigtigste prioriteter for disse 
foranstaltninger; opfordrer udvalget til at 
styrke og forbedre de foranstaltninger, der 
hidtil er blevet gennemført, og frem for alt 
at sikre en effektiv beskyttelse af alle 
ofrene; opfordrer udvalget til at aflægge 
beretning herom til Parlamentets 
Budgetkontroludvalg;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. beklager de anklager, der har været 
i offentligheden på grund af 
ansættelsesproceduren for udvalgets nye 
generalsekretær; noterer sig de argumenter, 
som generalsekretæren er fremkommet 
med i sine svar på Parlamentets spørgsmål 
vedrørende 2018-decharge; understreger 
betydningen af fuldt ud at sikre fuld 
gennemsigtighed i alle faser uden nogen 
form for undtagelser i hele proceduren 
(offentliggørelse, udvælgelse, udnævnelse 
og fastansættelse) som fastsat i udvalgets 
forretningsorden og i personalevedtægten 
med henblik på at undgå enhver form for 
omdømmemæssig risiko, ikke kun for 
udvalget, men for alle EU-institutionerne;

39. beklager de anklager, der har været 
i offentligheden på grund af 
ansættelsesproceduren for udvalgets nye 
generalsekretær; noterer sig de argumenter, 
som generalsekretæren er fremkommet 
med i sine svar på Parlamentets spørgsmål 
vedrørende 2018-decharge; understreger 
betydningen af fuldt ud at sikre fuld 
gennemsigtighed i alle faser uden nogen 
form for undtagelser i hele proceduren 
(offentliggørelse, udvælgelse, udnævnelse 
og fastansættelse) som fastsat i udvalgets 
forretningsorden og i personalevedtægten 
med henblik på overholdelse heraf samt 
på at undgå enhver form for 
omdømmemæssig risiko, ikke kun for 
udvalget, men for alle EU-institutionerne;

Or. en



AM\1204658DA.docx PE647.615v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

7.5.2020 A9-0078/6

Ændringsforslag 6
Isabel García Muñoz
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg
2019/2060(DEC)

Forslag til beslutning
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. glæder sig over de årlige 
besparelser på 11,8 mio. EUR for så vidt 
angår infrastruktur og 0,72 mio. EUR i 
leje, vedligeholdelse, forbrugsartikler og 
personale som følge af, at de to udvalg 
deler ressourcer på disse områder; glæder 
sig endvidere over, at de årlige 
budgetbesparelser for så vidt angår IT som 
følge af samarbejdet mellem de to udvalg 
beløber sig til ca. 5 mio. EUR for begge 
udvalg; bemærker, at et andet eksempel på 
en klar synergi gennem samarbejde med 
Parlamentet, der medfører besparelser i 
personaleudgifter på 3,3 mio. EUR (2016 
lønniveauer), er udvalgets brug af 
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 
(36 udvalgsstillinger blev overført til 
EPRS til dette formål);

50. glæder sig over de årlige 
besparelser på 11,8 mio. EUR for så vidt 
angår infrastruktur og 0,72 mio. EUR i 
leje, vedligeholdelse, forbrugsartikler og 
personale som følge af, at de to udvalg 
deler ressourcer på disse områder; glæder 
sig endvidere over, at de årlige 
budgetbesparelser for så vidt angår IT som 
følge af samarbejdet mellem de to udvalg 
beløber sig til ca. 5 mio. EUR for begge 
udvalg;
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Punkt 66

Forslag til beslutning Ændringsforslag

66. noterer sig udvalgets vilje til at 
forbedre sine arbejdsmetoder ved at ændre 
systemet med at kræve én underskrift til 
bekræftelse af et medlems tilstedeværelse 
på møder, til et system, der kræver to 
underskrifter, én ved mødets begyndelse og 
én ved mødets afslutning; bemærker, at 
udvalget yderligere vil undersøge praksis 
og erfaringer i Parlamentet og andre EU-
institutioner og -organer vedrørende 
tilstedeværelseslister og benchmarke 
bedste praksis; anmoder udvalget om at 
melde tilbage om resultatet heraf i sin 
næste årlige aktivitetsrapport;

66. noterer sig, at udvalget ikke har til 
hensigt at ændre systemet med at kræve én 
underskrift til bekræftelse af et medlems 
tilstedeværelse på møder, til et system, der 
kræver to underskrifter, én ved mødets 
begyndelse og én ved mødets afslutning; 
opfordrer udvalget til at forbedre sine 
arbejdsmetoder og til yderligere at 
undersøge praksis og erfaringer i 
Parlamentet og andre EU-institutioner og -
organer vedrørende tilstedeværelseslister 
og benchmarke bedste praksis; anmoder 
udvalget om at melde tilbage om resultatet 
heraf i sin næste årlige aktivitetsrapport;

Or. en


