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22.4.2021 A9-0044/22

Ändringsförslag 22
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar att inte 
alla nödvändiga åtgärder har vidtagits som 
svar på vissa av rekommendationerna i 
parlamentets resolution om beviljande av 
ansvarsfrihet för 2018, och att dokumentet 
om uppföljning av ansvarsfriheten inte ger 
någon motivering till detta. Parlamentet 
betonar att generalsekreteraren bör ha 
regelbundna diskussioner med 
parlamentets budgetkontrollutskott om 
frågor som rör parlamentets budget och 
dess genomförande. Parlamentet anser att 
dessa bör äga rum under hela året och inte 
bara under förfarandet för att bevilja 
ansvarsfrihet.

16. Europaparlamentet beklagar att inte 
alla nödvändiga åtgärder har vidtagits som 
svar på vissa av rekommendationerna i 
parlamentets resolution om beviljande av 
ansvarsfrihet för 2018, och att dokumentet 
om uppföljning av ansvarsfriheten inte ger 
någon motivering till detta. 
Generalsekreteraren uppmanas att 
översända alla begäranden om åtgärder 
som ingår i de årliga 
ansvarsfrihetsresolutionerna till presidiet, 
upprätta en handlingsplan för att ta itu 
med och följa upp rekommendationerna 
och ta med resultaten av detta arbete i de 
årliga verksamhetsrapporterna. 
Parlamentet betonar att generalsekreteraren 
och vice talmannen med ansvar för 
budgeten bör ha regelbundna diskussioner 
med parlamentets budgetkontrollutskott om 
frågor som rör parlamentets budget och 
dess genomförande. Parlamentet anser att 
dessa bör äga rum under hela året och inte 
bara under förfarandet för att bevilja 
ansvarsfrihet. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till presidiet att förbättra 
transparensen i sitt beslutsförfarande, 
särskilt när det gäller att i god tid 
offentliggöra relevanta handlingar och 
relevant information på sin webbplats.
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22.4.2021 A9-0044/23

Ändringsförslag 23
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet beklagar den 
ojämna könsfördelningen bland presidiets 
personal. Parlamentet erkänner dock den 
positiva utvecklingen i detta hänseende 
samt de nya målen. Parlamentet erkänner 
behovet av kontinuerlig övervakning på 
detta område.

20. Europaparlamentet beklagar den 
ojämna könsfördelningen bland cheferna i 
parlamentets administration. Parlamentet 
erkänner dock den positiva utvecklingen i 
detta hänseende samt de nya målen. 
Parlamentet erkänner behovet av 
kontinuerlig övervakning på detta område.

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/24

Ändringsförslag 24
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet bekräftar 
behovet att genomföra bestämmelserna i 
tjänsteföreskrifterna om tidsfristen för att 
ansöka om flyttningsbidrag så att lika 
villkor gäller för alla personalkategorier. 
Parlamentet uppmanar GD PERS att 
särskilt undersöka de fall då den 
lagstadgade tidsfristen inte tillämpades 
korrekt i slutet av valperioden i juli 2019 
för tidigare ackrediterade assistenter.
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22.4.2021 A9-0044/25

Ändringsförslag 25
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar det 
framgångsrika slutförandet under 2019 av 
nya arbetsmiljöer för ledamöterna i Bryssel 
och Strasbourg. Parlamentet lovordar att 
renoveringen av alla ledamöters kontor i 
Bryssel (1 personligt kontor per ledamot 
+ 2 kontor till medarbetare) och i 
Strasbourg (1 personligt kontor + 1 kontor 
till medarbetare) genomfördes 
rekordsnabbt och tidigare än planerat, 
samt att utgifterna höll sig inom den 
anslagna budgeten, och att nya 
inventarier, inklusive integrerade it-
lösningar, har installerats till en lägre 
kostnad än vad som ursprungligen 
planerats. Parlamentet noterar att den 
reviderade planen för fördelningen av 
kontor till ledamöter och politiska grupper 
baserades på den mest effektiva 
användningen av tillgängliga 
kontorsutrymmen. Parlamentet beklagar att 
denna princip har lett till att vissa politiska 
gruppers ledamöter är utspridda i olika 
byggnader och på olika våningsplan utan 
någon logisk koppling, vilket splittrar de 
politiska gruppernas enhet. Parlamentet 
beklagar även att tilldelningen av kontor 
till politiska grupper har medfört att vissa 
har fått flytta till externa byggnader som 
inte längre är kopplade till parlamentets 
centrala verksamheter, vilket innebär att 
personalen strukturellt separeras från 
ledamöterna. Parlamentet noterar att 

33. Europaparlamentet välkomnar det 
framgångsrika slutförandet under 2019 av 
nya arbetsmiljöer för ledamöterna i Bryssel 
och Strasbourg. Parlamentet lovordar att 
renoveringen av alla ledamöters kontor i 
Bryssel (1 personligt kontor per ledamot 
+ 2 kontor till medarbetare) och i 
Strasbourg (1 personligt kontor + 1 kontor 
till medarbetare) genomfördes tidigare än 
planerat, samt att utgifterna höll sig inom 
den anslagna budgeten. Parlamentet 
beklagar dock att man bortsåg från 
parlamentets uttryckliga och upprepade 
rekommendation om den onödiga 
renoveringen. Parlamentet noterar att den 
reviderade planen för fördelningen av 
kontor till ledamöter och politiska grupper 
baserades på den mest effektiva 
användningen av tillgängliga 
kontorsutrymmen. Parlamentet beklagar att 
denna princip har lett till att vissa politiska 
gruppers ledamöter är utspridda i olika 
byggnader och på olika våningsplan utan 
någon logisk koppling, vilket splittrar de 
politiska gruppernas enhet. Parlamentet 
beklagar även att tilldelningen av kontor 
till politiska grupper har medfört att vissa 
har fått flytta till externa byggnader som 
inte längre är kopplade till parlamentets 
centrala verksamheter, vilket innebär att 
personalen strukturellt separeras från 
ledamöterna. Parlamentet noterar att 
Trèves 1-byggnaden har bristande 
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Trèves 1-byggnaden har bristande 
faciliteter och att det bör prioriteras att hitta 
lösningar för att förbinda den med 
huvudbyggnaderna.

faciliteter och att det bör prioriteras att hitta 
lösningar för att förbinda den med 
huvudbyggnaderna.
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Ändringsförslag 26
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet beklagar att det 
inte finns något system för att säkerställa 
att ledamöter som tillfälligt är frånvarande 
av en motiverad anledning, såsom 
mammaledighet, föräldraledighet, 
långtidssjukskrivning eller ledighet för 
vård av anhörig, kan fortsätta att utföra 
sina viktigaste skyldigheter, framför allt att 
yttra sig i debatter och att rösta. 
Parlamentet uppmanar presidiet att 
undersöka möjligheterna att underlätta 
fortsatt distansarbete och att ersätta en 
ledamot – oavsett om det rör sig om en 
kvinnlig eller manlig ledamot – under 
föräldraledigheter och i ovannämnda fall.

35. Europaparlamentet beklagar att det 
inte finns något system för att säkerställa 
att ledamöter som tillfälligt är frånvarande 
av en motiverad anledning, såsom 
mammaledighet, föräldraledighet, 
långtidssjukskrivning eller ledighet för 
vård av anhörig, kan fortsätta att utföra 
sina viktigaste skyldigheter, framför allt att 
yttra sig i debatter och att rösta. 
Parlamentet anser att detta rimmar illa 
med unionens grundläggande värden 
eftersom det signalerar att en röst på en 
kvinnlig kandidat kan innebära tillfällig 
icke-representation. Parlamentet uppmanar 
presidiet att undersöka möjligheterna att 
underlätta fortsatt distansarbete och att 
ersätta en ledamot – oavsett om det rör sig 
om en kvinnlig eller manlig ledamot – 
under föräldraledigheter och i ovannämnda 
fall. Parlamentet uppmanar rådet att 
ändra artikel 6 i akten om allmänna 
direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet (EU:s valakt) för att 
rätta till situationen när det gäller 
föräldraledighet. Parlamentet uppmanar 
presidiet att ändra arbetsordningen på ett 
sätt som tar hänsyn till ovanstående.

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/27

Ändringsförslag 27
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet konstaterar att 
avtalet mellan parlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén har medfört 
ekonomiska och administrativa fördelar 
som bidrar till en sund ekonomisk 
förvaltning av de berörda institutionerna. 
Parlamentet upprepar dock att detta avtal 
enligt kommittéernas åsikt är obalanserat 
och inte har respekterats av parlamentet i 
dess helhet. Parlamentet anser att en 
förlängning eller revidering av det 
nuvarande avtalet måste lösa alla 
kvarstående frågor. Parlamentet 
uppmanar de berörda institutionerna att 
gemensamt rapportera till parlamentets 
budgetkontrollutskott om detta avtal och 
den pågående revideringen av avtalet.

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/28

Ändringsförslag 28
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet betonar att alla 
nya beslut som fattas beträffande 
parlamentets stöd till Europeiska unionens 
uppdrag för Asean i Jakarta, Europeiska 
unionens delegation till Afrikanska 
unionen i Addis Abeba och Europeiska 
unionens delegation till Förenta nationerna 
i New York måste grunda sig på en 
grundlig kostnads- och nyttoanalys. 
Parlamentet konstaterar att 
generalsekreteraren har för avsikt att 
införa mätbara indikatorer för att bedöma 
det årliga verksamhetsresultatet inom 
ramen för parlamentets strategiska 
planerings-, övervaknings- och 
rapporteringscykel.

50. Europaparlamentet påminner om 
den oro som uttrycktes redan förra året 
om presidiets beslut av den 11 februari 
2019 om parlamentets stöd till Europeiska 
unionens uppdrag för Asean i Jakarta, 
Europeiska unionens delegation till 
Afrikanska unionen i Addis Abeba och 
Europeiska unionens delegation till Förenta 
nationerna i New York måste grunda sig på 
en grundlig kostnads- och nyttoanalys. 
Parlamentet betonar att alla nya beslut 
som fattas måste bygga på en grundlig 
kostnads-nyttoanalys och upprepar att 
parlamentets budgetkontrollutskott, med 
tanke på den specifika karaktären hos 
detta parlamentariska stöd, bör få 
relevant detaljerad information. 
Parlamentet beklagar att mätbara 
indikatorer för att bedöma det årliga 
verksamhetsresultatet inom ramen för 
parlamentets strategiska planerings-, 
övervaknings- och rapporteringscykel 
ännu inte har skapats. Parlamentet 
uppmanar generalsekreteraren att snarast 
göra denna bedömning och att lägga fram 
den för både parlamentets budgetutskott 
och budgetkontrollutskott när den blir 
tillgänglig.

Or. en



AM\1229657SV.docx PE690.756v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

22.4.2021 A9-0044/29

Ändringsförslag 29
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet noterar att de 
reviderade bestämmelserna för utbetalning 
av bidrag för sponsrade besöksgrupper 
trädde i kraft den 1 januari 2017. 
Parlamentet påminner om att gruppledare, i 
enlighet med principen om icke 
vinstdrivande verksamhet i dessa 
bestämmelser, är skyldiga att betala 
tillbaka eventuella oanvända ekonomiska 
bidrag efter det att parlamentets tjänster har 
kontrollerat den ekonomiska 
redovisningen. Parlamentet efterlyser 
större garantier för att förvaltningen av 
sponsrade besöksgrupper är strikt förenlig 
med tillämpliga bestämmelser, däribland 
ersättningsprocessen för kostnader 
kopplade till besökare med 
funktionsnedsättning.

54. Europaparlamentet noterar att de 
reviderade bestämmelserna för utbetalning 
av bidrag för sponsrade besöksgrupper 
trädde i kraft den 1 januari 2017. 
Parlamentet påminner om att gruppledare, i 
enlighet med principen om icke 
vinstdrivande verksamhet i dessa 
bestämmelser, är skyldiga att betala 
tillbaka eventuella oanvända ekonomiska 
bidrag efter det att parlamentets tjänster har 
kontrollerat den ekonomiska 
redovisningen. Parlamentet efterlyser 
större garantier för att förvaltningen av 
sponsrade besöksgrupper är strikt förenlig 
med tillämpliga bestämmelser, däribland 
ersättningsprocessen för kostnader 
kopplade till besökare med 
funktionsnedsättning. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning att sätta stopp 
för möjligheten att utse ackrediterade 
assistenter som gruppledare så att det 
ekonomiska ansvaret för sponsrade 
besöksgrupper endast åligger en ledmot i 
gruppen eller yrkesverksamma, dvs. 
betalningsombud eller resebyråer.

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/30

Ändringsförslag 30
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet framhåller att 
det i medierna nyligen rapporterats att de 
värmekameror som används i parlamentets 
lokaler för att mäta temperaturen på alla 
personer som går in parlamentets 
byggnader tillverkas av Hikvision, ett 
företag som importerar och tillverkar 
kameror från Xinjiang-provinsen i Kina5. 
Parlamentet påminner om att Hikvision har 
anklagats för att tillhandahålla 
övervakningsutrustning till 
interneringsläger i denna provins6. 
Parlamentet noterar att det föreligger en 
oacceptabel risk för att Hikvision, genom 
sin verksamhet i Xinjiang, bidrar till 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet påminner om att 
parlamentet 2019 tilldelade Ilham Tohti 
Sacharovpriset för tankefrihet för hans 
insatser för att skydda den uiguriska 
befolkningens rättigheter i Kina. 
Parlamentet anser att användningen av 
värmekameror från denna leverantör i 
parlamentets lokaler därför är oacceptabel. 
Parlamentet uppmanar generalsekreteraren 
att avsluta kontraktet med Hikvision och 
att avlägsna alla Hikvisions värmekameror 
från parlamentets lokaler. Parlamentet 
betonar att presidiet i framtiden måste vara 
mer försiktigt i urvalet av leverantörer av 
utrustning.

71. Europaparlamentet framhåller att 
det i medierna nyligen rapporterats att de 
värmekameror som används i parlamentets 
lokaler för att mäta temperaturen på alla 
personer som går in parlamentets 
byggnader tillverkas av Hikvision, ett 
företag som importerar från Kina och 
tillverkar kameror för Xinjiang-provinsen i 
Kina5. Parlamentet påminner om att 
Hikvision har anklagats för att 
tillhandahålla övervakningsutrustning till 
interneringsläger i denna provins6. 
Parlamentet noterar att det föreligger en 
oacceptabel risk för att Hikvision, genom 
sin verksamhet i Xinjiang, bidrar till 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet påminner om att 
parlamentet 2019 tilldelade Ilham Tohti 
Sacharovpriset för tankefrihet för hans 
insatser för att skydda den uiguriska 
befolkningens rättigheter i Kina. 
Parlamentet anser att användningen av 
värmekameror från denna leverantör i 
parlamentets lokaler därför är oacceptabel. 
Parlamentet uppmanar generalsekreteraren 
att avsluta kontraktet med Hikvision och 
att avlägsna alla Hikvisions värmekameror 
från parlamentets lokaler. Parlamentet 
betonar att administrationen i framtiden 
måste vara mer försiktig i urvalet av 
leverantörer av utrustning.

_________________ _________________
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5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989
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22.4.2021 A9-0044/31

Ändringsförslag 31
Lara Wolters
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet noterar de 
omedelbara åtgärder som presidiet 
godkände vid sitt sammanträde den 22 juli 
2020 och som omfattade en kampanj för att 
öka medvetenheten, skydd av värdefull it-
utrustning, förhandsanmälan av 
underhållsarbeten och separata 
huvudnycklar för varje våningsplan och en 
strikt begränsning av fördelningen av dessa 
nycklar. Parlamentet förväntar sig att 
parlamentet överväger långsiktiga åtgärder 
för att förhindra stölder, bland annat det 
föreslagna införandet av olika nivåer av 
åtkomsträttigheter i parlamentets lokaler, 
ökad täckning för övervakningskameror 
och ytterligare åtgärder som rör policyn för 
hantering av nycklar, inbegripet 
möjligheten att installera elektroniska 
dörrlås, med vederbörlig hänsyn till den 
nödvändiga proportionaliteten mellan de 
investeringar som krävs och det faktiska 
värdet av stulna föremål samt bevarandet 
av integriteten.

74. Europaparlamentet noterar de 
omedelbara åtgärder som presidiet 
godkände vid sitt sammanträde den 22 juli 
2020 och som omfattade en kampanj för att 
öka medvetenheten, skydd av värdefull it-
utrustning, förhandsanmälan av 
underhållsarbeten och separata 
huvudnycklar för varje våningsplan och en 
strikt begränsning av fördelningen av dessa 
nycklar. Parlamentet uttrycker dock sitt 
missnöje med de specifika budskapen och 
den allmänna tonen i 
informationskampanjen mot inbrott i 
parlamentets byggnader, eftersom den 
verkar klandra ledamöter och personal i 
stället för att sprida praktiska 
säkerhetsrekommendationer. Parlamentet 
förväntar sig att parlamentet överväger 
långsiktiga åtgärder för att förhindra 
stölder, bland annat det föreslagna 
införandet av olika nivåer av 
åtkomsträttigheter i parlamentets lokaler, 
ökad täckning för övervakningskameror 
och ytterligare åtgärder som rör policyn för 
hantering av nycklar, inbegripet 
möjligheten att installera elektroniska 
dörrlås, med vederbörlig hänsyn till den 
nödvändiga proportionaliteten mellan de 
investeringar som krävs och det faktiska 
värdet av stulna föremål samt bevarandet 
av integriteten.
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