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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

21.10.2015 A8-0298/22 

Tarkistus  22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 b. toistaa kantansa, että YMP:n 

määrärahoja tai mitään muitakaan 

talousarviomäärärahoja ei pitäisi käyttää 

tappavien härkätaisteluiden 

rahoittamiseen; muistuttaa, että tällainen 

rahoitus on selkeästi ristiriidassa 

tuotantoeläinten suojelua koskevan 

eurooppalaisen yleissopimuksen 

(neuvoston direktiivi 98/58/EY) kanssa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0298/23 

Tarkistus  23 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. on päättänyt lisätä muuttoliikkeen 

alalla toimivien erillisvirastojen 

määrärahoja yhteensä 26 miljoonalla 

eurolla, josta Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirasto saa suurimman 

osuuden eli 12 miljoonaa euroa enemmän 

kuin sille myönnettiin määrärahoja 

talousarvioesityksessä; huomauttaa, että 

virastolla on keskeinen koordinointitehtävä 

kansainvälistä suojelua koskevien 

väliaikaisten toimenpiteiden 

toteuttamisessa ja jäsenvaltiot, joita asia 

koskee, pyytävät sen apua yhä useammin; 

34. on päättänyt lisätä muuttoliikkeen 

alalla toimivien erillisvirastojen 

määrärahoja yhteensä 26 miljoonalla 

eurolla, josta Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirasto saa suurimman 

osuuden eli 12 miljoonaa euroa enemmän 

kuin sille myönnettiin määrärahoja 

talousarvioesityksessä; huomauttaa, että 

virastolla on keskeinen koordinointitehtävä 

kansainvälistä suojelua koskevien 

väliaikaisten toimenpiteiden 

toteuttamisessa ja jäsenvaltiot, joita asia 

koskee, pyytävät sen apua yhä useammin; 

kehottaa ryhtymään toimiin Frontexiin 

kuuluvan perusoikeusvaltuutetun 

toimiston lujittamiseksi; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0298/24 

Tarkistus  24 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

71 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 71 a. kehottaa Euroopan parlamentin 

pääsihteeriä esittämään ennen vuoden 

2017 talousarviosta käytäviä neuvotteluja 

kattavan suunnitelman lisäsäästöjen 

aikaansaamiseksi tai tulojen tuottamiseksi 

muun muassa pysäköintitilojen, 

autokannan ja energiankulutuksen 

aloilla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0298/25 

Tarkistus  25 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

71 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 71 b. ei pidä 10 026 500 euron lisäystä 

parlamentin jäsenten avustajiin liittyviin 

menoihin asianmukaisena; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0298/26 

Tarkistus  26 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. toteaa toistamiseen, että on lisättävä 

jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta; kehottaa parlamentin 

puhemiehistöä määrittelemään tämän 

korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä 

menoja koskevalle tilivelvollisuudelle 

tarkemmat säännöt siten, että parlamentille 

ei aiheudu lisäkustannuksia; 

97. toteaa toistamiseen, että on lisättävä 

jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta; kehottaa parlamentin 

puhemiehistöä määrittelemään tämän 

korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä 

menoja koskevalle tilivelvollisuudelle 

tarkemmat säännöt siten, että parlamentille 

ei aiheudu lisäkustannuksia; katsoo, että 

tähän voisi sisältyä ensimmäisenä 

vaiheena velvollisuus julkistaa menot ja 

että toisessa vaiheessa voitaisiin ottaa 

käyttöön pieni määrä kiertäviä 

tarkastuksia; ottaa lisäksi huomioon 

yleisen kulukorvauksen todellisesta 

käytöstä odotettavissa olevat säästöt ja 

katsoo, että järjestelmä, jossa yhdistyvät 

kansalaisten harjoittama valvonta ja 

parlamentin kevyt valvonta, voitaisiin 

suunnitella tehokkaaksi ja talousarvion 

kannalta neutraaliksi, ja uskoo, että siten 

luotaisiin tarvittava avoimuus; 

Or. en 



 

AM\1076638FI.doc  PE570.904v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0298/27 

Tarkistus  27 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

98 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 98 a. katsoo, että keskipitkällä aikavälillä 

olisi tarkistettava jäsenten asemaa 

koskevia sääntöjä, jotta voidaan sopia 

arkaluonteisista säästöistä; 

Or. en 

 

 


