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21.4.2021 A9-0044/39

Ändringsförslag 39
Fabio Massimo Castaldo
för de grupplösa
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Pascal Durand, 
Michal Šimečka

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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Mot bakgrund av att transparens 
offentligt har förklarats vara en av de 
ledande principerna för parlamentets 
arbete beklagar Europaparlamentet att 
parlamentets internrevisionsrapporter, i 
enlighet med artikel 118.9 i 
budgetförordningen, inte är tillgängliga 
för allmänheten när internrevisorn har 
slutfört dem. Parlamentet beklagar också 
att ledamöterna endast får läsa dem i det 
säkra läsrummet så länge de 
rekommenderade åtgärderna inte har 
genomförts. Parlamentet uppmanar 
parlamentets presidium att ge 
ledamöterna omedelbar och fullständig 
tillgång till internrevisionsrapporterna. 
Parlamentet uppmanar dessutom presidiet 
att göra varje internrevisionsrapport 
tillgänglig för allmänheten ett år efter att 
den slutförts, när internrevisorn väl har 
validerat föregående års 
rekommendationer. Parlamentet 
påminner om att en validering av 
rekommendationerna inte kräver att alla 
rekommendationer genomförs fullt ut.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/40

Ändringsförslag 40
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 86a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

86a. Europaparlamentet påminner om 
sin preferens för programvarulösningar 
med kostnadsfri och öppen källkod 
framför äganderättsligt skyddade 
lösningar, när man överväger nya interna 
tillämpningar. Parlamentet begär att när 
lösningar med öppen källkod inte väljs 
ska detta rapporteras till de styrande 
organen för IKT.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/41

Ändringsförslag 41
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 86b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

86b. Europaparlamentet erkänner de 
inneboende riskerna för 
informationssäkerhet och integritet när 
ledamöter och personal använder 
tredjepartsberoende lösningar för att dela 
känsliga data utan att parlamentet kan 
kontrollera hur datan hanteras. I enlighet 
med de strategiska riktlinjer för 
cybersäkerhet som antagits av presidiet 
och för att åtgärda situationen uppmanas 
parlamentet att överväga att hysa sina 
egna säkra lösningar baserade på öppen 
källkod för virtuella möten och 
snabbmeddelanden på sina servrar, såsom 
nu är fallet vid viktiga institutioner i 
medlemsstaterna såsom den franska 
centralförvaltningen och den tyska 
försvarsmakten.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/42

Ändringsförslag 42
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 95a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

95a. Europaparlamentet anser att AI 
som används av parlamentets 
administration bör offentliggöras som 
programvara med öppen källkod inom 
ramen för förfarandet för offentlig 
upphandling, med 
programvarudokumentation och 
algoritmer tillgängliga så att det blir 
möjligt för behöriga myndigheter att 
granska hur AI-systemet kommit fram till 
en viss slutsats. Parlamentet betonar att 
en granskning av grundläggande 
rättigheter bör ingå i en 
förhandsbedömning av överensstämmelse.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/43

Ändringsförslag 43
Daniel Freund, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Marc Angel

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

Förslag till resolution
Punkt 127a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

127a. Europaparlamentet påminner om 
Europeiska ombudsmannens slutsatser 
och rekommendationer1a. Parlamentet 
beklagar parlamentets nuvarande 
ledighetspolicy, som ledde till att en pappa 
till ett tvillingpar endast beviljades 10 
dagars särskild ledighet på grund av att 
det inte fanns några modersband mellan 
honom och hans barn. Parlamentet finner 
kontrasten slående till den ledighet som 
hans make fick hos kommissionen, dvs. 
20 veckors särskild ledighet. Parlamentet 
noterar det skriftliga svaret från 
parlamentets administration där det anges 
att parlamentets tjänster håller på att ta 
fram nya regler. Parlamentet uppmanar 
parlamentets administration att anpassa 
sin policy för särskild ledighet till 
kommissionens, som är i linje med 
barnets bästa.
_________________
1a I ”Strategic Initiative on the leave 
rights of certain staff members and the 
best interests of the 
child”(SI/1/2019/AMF). 

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/44

Ändringsförslag 44
Daniel Freund, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Sabrina Pignedoli, Karen Melchior, 
Fabio Massimo Castaldo, Michal Šimečka

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

Förslag till resolution
Punkt 179

Förslag till resolution Ändringsförslag

179. Europaparlamentet betonar att 
ersättningen för allmänna utgifter är ett 
schablonbelopp och understryker behovet 
av att det fria mandatet är obundet, såsom 
anges i arbetsordningen. Parlamentet 
välkomnar presidiets beslut att ge en 
arbetsgrupp i uppdrag att utvärdera hur 
ersättningen för allmänna utgifter har 
hanterats de senaste åren och att hitta 
fungerande metoder för att förvalta 
ersättningen för allmänna utgifter. 
Parlamentet uppmanar presidiet att fatta ett 
beslut före utgången av 2021. Parlamentet 
betonar att förvaltningen av ersättningen 
för allmänna utgifter inte får leda till 
ökad byråkrati för ledamöternas kontor 
och parlamentets administration.

179. Europaparlamentet betonar att 
ersättningen för allmänna utgifter är ett 
schablonbelopp och understryker behovet 
av att det fria mandatet är obundet, såsom 
anges i arbetsordningen. Parlamentet 
välkomnar presidiets beslut att ge en 
arbetsgrupp i uppdrag att utvärdera hur 
ersättningen för allmänna utgifter har 
hanterats de senaste åren och att hitta 
fungerande metoder för att förvalta 
ersättningen för allmänna utgifter. 
Parlamentet uppmanar presidiet att fatta ett 
beslut så snart som möjligt.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/45

Ändringsförslag 45
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Fabio Massimo Castaldo

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

Förslag till resolution
Punkt 180

Förslag till resolution Ändringsförslag

180. Europaparlamentet framhåller att 
presidiet i sitt beslut från 2018 om 
ersättningen för allmänna utgifter slår fast 
att detta beslut ska gälla fram till slutet av 
2022 och att presidiet kommer att 
utvärdera det på grundval av de 
erfarenheter som gjorts under den nionde 
valperioden. Parlamentet betonar att 
eventuella nya frivilliga åtgärder för ökad 
transparens och finansiell 
redovisningsskyldighet inte får skapa 
onödig byråkrati för ledamöterna och deras 
kontor.

180. Europaparlamentet framhåller att 
presidiet i sitt beslut från 2018 om 
ersättningen för allmänna utgifter slår fast 
att detta beslut ska gälla fram till slutet av 
2022 och att presidiet kommer att 
utvärdera det på grundval av de 
erfarenheter som gjorts under den nionde 
valperioden. Parlamentet beklagar att 
presidiet fortsätter att åsidosätta den vilja 
som plenarsammanträdet har uttryckt vid 
flera tillfällen1a, nämligen att ytterligare 
reformera ersättningen för allmänna 
utgifter, och att presidiet därigenom aktivt 
förhindrar att ledamöternas utgifter, som 
betalas med EU-skattebetalarnas pengar, 
blir mer transparenta och kontrollerbara. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck 
presidiet att omedelbart genomföra 
plenarsammanträdets beslut från 
parlamentets ansvarsfrihetsbetänkanden 
för 2017 och 2018 och införa 
förändringar av bestämmelserna om 
ersättningen för allmänna utgifter. 
Parlamentet betonar att eventuella nya 
frivilliga åtgärder för ökad transparens och 
finansiell redovisningsskyldighet inte får 
skapa onödig byråkrati för ledamöterna och 
deras kontor.

_________________
1a Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna 
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budget – Europaparlamentet, 26 mars 
2019, ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna 
budget – Europaparlamentet, 14 maj 
2019.
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21.4.2021 A9-0044/46

Ändringsförslag 46
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Fabio Massimo Castaldo, Michal Šimečka

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

Förslag till resolution
Punkt 181

Förslag till resolution Ändringsförslag

181. Europaparlamentet understryker att 
god förvaltning grundas på sund 
ekonomisk förvaltning och 
proportionalitet. Parlamentet uppmanar 
presidiet att ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet och proportionalitet 
när det gäller eventuella ytterligare 
investeringar och de fördelar som uppnåtts 
genom ytterligare användning av 
skattebetalarnas pengar och ökad byråkrati. 
Parlamentet noterar att ett omfattande 
kontrollsystem för ledamöternas 
ersättning för det parlamentariska 
mandatet skulle innebära 40–75 nya 
administrativa tjänster, vilket strider mot 
sund ekonomisk förvaltning och 
proportionalitet.

181. Europaparlamentet understryker att 
god förvaltning grundas på sund 
ekonomisk förvaltning och 
proportionalitet. Parlamentet uppmanar 
presidiet att ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet och proportionalitet 
när det gäller eventuella ytterligare 
investeringar och de fördelar som uppnåtts 
genom ytterligare användning av 
skattebetalarnas pengar och ökad byråkrati.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/47

Ändringsförslag 47
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, 
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 195a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

195a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att se över 
förordning (EU, Euratom) 2018/673 om 
stadgar för och finansiering av 
europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser i slutet av 
2021, i syfte att gå längre än det 
nuvarande målet att ta itu med 
bestämmelser om finansiering och 
transparens och förenkla 
registreringsvillkoren i artikel 3 i 
förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 
och öppna medlemskapet för alla EU-
medborgare för att möjliggöra en mer 
inkluderande representation av politiska 
partier som är verksamma på europeisk 
nivå.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/48

Ändringsförslag 48
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, 
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 195b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

195b. Europaparlamentet noterar med 
oro att flera befintliga transnationella 
politiska partier som är aktiva i europeisk 
politik och som är representerade i 
Europaparlamentet inte får registrera sig 
officiellt som europeiska politiska partier 
på grund av de krav som anges i 
förordning (EU, Euratom) 2018/673, 
vilket därmed hindrar mindre politiska 
partiers demokratiska representation på 
europeisk nivå. Parlamentet föreslår 
därför att kommissionen lägger fram ett 
ambitiöst reformförslag senast i slutet av 
2021.

Or. en


