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20.4.2016 A8-0135/35 

Tarkistus  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

60 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 60 a. kehottaa puhemiehistöä 

kehittämään teknisen mahdollisuuden, 

jonka avulla jäsenet niin halutessaan 

voivat julkistaa virallisilla 

verkkosivuillaan viikko-ohjelmansa ja 

erityisesti tapaamisensa lobbaajien 

kanssa; 

Or. en 



 

AM\1092841FI.doc  PE579.921v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0135/36 

Tarkistus  36 

Markus Pieper 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. arvostelee sitä, että LUX-palkinnon 

kustannukset olivat vuonna 2014 

ennätyksellisen korkeat, 585 311 euroa 
(448 000 euroa vuonna 2013 ja 

434 421 euroa vuonna 2012); pitää erittäin 

valitettavana, että vuoden 2013 

vastuuvapausmietinnössä pyydetyn 

LUX-palkinnon tunnettuudesta ja 

vaikutuksista tehdyn tutkimuksen tulokset 

eivät ole vielä käytettävissä; pyytää 

antamaan tämän tutkimuksen tulokset 

yleisesti saataville toukokuun 2016 

puoliväliin mennessä ja esittelemään ne 

virallisesti talousarvion 

valvontavaliokunnalle; 

69. panee merkille, että vuonna 2014 itse 

LUX-elokuvapalkinnon kustannukset 

olivat 391 506 euroa, mikä merkitsee 

huomattavaa vähennystä edellisiin 

vuosiin verrattuna (448 000 euroa vuonna 

2013 ja 434 421 euroa vuonna 2012), ja 

että ne kattoivat palkintoehdokkaiden 

virallisen valinnan, kilpailun, mukaan 

lukien tekstitys unionin 24 virallisella 

kielellä ja kopiot näytäntöjä varten 

28 jäsenvaltiossa, sekä 

palkintoseremonian; 

 muistuttaa, että LUX-elokuvapalkinnon 

sekä Saharov-palkinnon ja naisten 

oikeuksien mainonnalla ja edistämisellä 

pyritään osoittamaan parlamentin 

sitoutumista yhteisymmärrykseen 

perustuviin arvoihin, kuten 

ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen, sekä 

sen sitoutumista sivistykselliseen ja 

kielelliseen monimuotoisuuteen; 

 pitää erittäin valitettavana, että vuoden 

2013 vastuuvapausmietinnössä pyydetyn 

LUX-palkinnon tunnettuudesta ja 

vaikutuksista tehdyn tutkimuksen tulokset 

eivät ole vielä käytettävissä; pyytää 

antamaan tämän tutkimuksen tulokset 
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yleisesti saataville toukokuun 2016 

puoliväliin mennessä ja esittelemään ne 

virallisesti talousarvion 

valvontavaliokunnalle; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Tarkistus  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 32 a. toteaa, että ensimmäistä kertaa 

Euroopan parlamentin vaalien historiassa 

Euroopan tason poliittiset puolueet 

sopivat, että voittava puolue nimeää 

ehdokkaan Euroopan komission 

puheenjohtajaksi; on tyytyväinen siihen, 

että uudella pääehdokasta 

(Spitzenkandidat) koskevalla menettelyllä 

pyritään puuttumaan 

demokratiavajeeseen Euroopan komission 

puheenjohtajan valinnassa ja että tämä 

on johtanut siihen, että Euroopan 

parlamentin näkyvyys unionin keskeisenä 

demokraattisena toimielimenä on 

lisääntynyt myönteisesti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Tarkistus  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. panee merkille, että puhemiehen 

poliittista toimintaa ja hänen 

valmistautumistaan Euroopan 

parlamentin vaaleihin vuonna 2014 

sosialistien ja demokraattien ryhmän 

pääehdokkaana oli vaikea erottaa täysin 

toisistaan; katsoo, että selkeää erottelua 

näiden kahden roolin välille ei ole tehty; 

vaatii erottamaan selkeästi toisistaan 

toimenhaltijoiden tehtävät ja Euroopan 

parlamentin vaalien kampanjointiin 

osallistuvien ehdokkaiden roolin; pitää 

valitettavana, että kampanjan 

valmisteluissa oli ainakin välillisesti 

mukana parlamentin henkilöstöä, ja 

pyytää, ettei tällaiseen käytäntöön enää 

tulevaisuudessa turvauduttaisi; pitää 

tämän osalta valitettavana, että puhemies 

muutti Euroopan parlamentin 

puhemiehen twitter-profiilin 

henkilökohtaiseksi profiilikseen ja käytti 

sitä kampanjassaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Tarkistus  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee tyytyväisenä merkille 

puhemiehen virkamatkoista vaalivuoden 

kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 

toimitetun luettelon vastauksena vuoden 

2014 vastuuvapautta koskevaan 

kyselylomakkeeseen; pyytää lisätietoja 

siitä, mitä kulkuvälinettä puhemies käytti 

matkustaessaan Brysselistä näihin 

kokouksiin ja käyttikö hän myös yksityisiä 

tilauslentoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Tarkistus  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee tyytyväisenä merkille 

puhemiehen virkamatkoista vaalivuoden 

kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 

toimitetun luettelon vastauksena vuoden 

2014 vastuuvapautta koskevaan 

kyselylomakkeeseen; pyytää lisätietoja 

siitä, mitä kulkuvälinettä puhemies käytti 

matkustaessaan Brysselistä näihin 

kokouksiin ja käyttikö hän myös yksityisiä 

tilauslentoja; 

35. panee tyytyväisenä merkille 

puhemiehen virkamatkoista vaalivuoden 

kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 

toimitetun luettelon vastauksena vuoden 

2014 vastuuvapautta koskevaan 

kyselylomakkeeseen; on tyytyväinen 

lisätietoihin siitä, mitä kulkuvälinettä 

puhemies käytti matkustaessaan Brysselistä 

näihin kokouksiin sekä lisätietoihin, jotka 

koskevat tilauslentoa Lyoniin, jossa 

Euroopan parlamentin puhemies 

osallistui muistojuhlaan, joka järjestettiin, 

kun juutalaislasten ensimmäisestä 

kyydityksestä Izieusta Auschwitziin oli 

kulunut 70 vuotta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Tarkistus  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. panee merkille, että puhemiehen 

22. tammikuuta–18. huhtikuuta 

kansainväliset tapaamiset keskittyivät 

sosialistipuolueisiin ja -järjestöihin 

yhteydessä oleviin hallitus- ja virallisen 

tason edustajiin; pyytää tästä asiasta 

lisätietoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Tarkistus  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. panee merkille, että puhemiehen 

22. tammikuuta–18. huhtikuuta 

kansainväliset tapaamiset keskittyivät 

sosialistipuolueisiin ja -järjestöihin 

yhteydessä oleviin hallitus- ja virallisen 

tason edustajiin; pyytää tästä asiasta 

lisätietoja; 

36. panee merkille puhemiehen viralliset 

kansainväliset tapaamiset ajalla 
22. tammikuuta–18. huhtikuuta; pyytää 

lisätietoja muiden pääehdokkaina olleiden 

Euroopan parlamentin jäsenten 

vastaavista toimista; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Tarkistus  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. palauttaa mieliin varainhoitovuoden 

2012 vastuuvapautta koskeneen 

päätöslauselmansa1, jossa pyydettiin 

yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten 

poliittisesti neutraalin puhemiehen 

tehtävän hoitaminen erotettiin 

valmisteluista, jotka koskivat puhemiehen 

roolia sosialistien ja demokraattien 

ryhmän pääehdokkaana Euroopan 

parlamentin vaaleissa, etenkin 

puhemiehen kabinetin ja Euroopan 

parlamentin tiedotustoimistojen 

henkilöstön jäsenten sekä matkakulujen 

osalta (51 kohta); 

Poistetaan. 

____________________  

10  

Euroopan parlamentin päätöslauselma, 

annettu 16. huhtikuuta 2014, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti 

(EUVL L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Tarkistus  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. palauttaa mieliin varainhoitovuoden 

2012 vastuuvapautta koskeneen 

päätöslauselmansa1, jossa pyydettiin 

yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten 

poliittisesti neutraalin puhemiehen 

tehtävän hoitaminen erotettiin 

valmisteluista, jotka koskivat puhemiehen 

roolia sosialistien ja demokraattien 

ryhmän pääehdokkaana Euroopan 

parlamentin vaaleissa, etenkin 

puhemiehen kabinetin ja Euroopan 

parlamentin tiedotustoimistojen 

henkilöstön jäsenten sekä matkakulujen 

osalta (51 kohta); 

38. pitää valitettavana varainhoitovuoden 

2012 vastuuvapausmenettelyn käyttöä 

poliittisen edun tavoittelemiseen 

kuukautta ennen vuoden 2014 Euroopan 

parlamentin vaaleja; muistuttaa, että 

unionin taloudellisten etujen suojaamisen 

on oltava mahdollisimman tiukkaa ja 

puolueetonta ja että on vältettävä kaikkia 

kampanjointiin liittyviä 

vastakkainasetteluja, jotta saadaan 

palautettua kansalaisten luottamus 

unionin toimielimiä kohtaan; 

_______________________  

10  

Euroopan parlamentin päätöslauselma, 

annettu 16. huhtikuuta 2014, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti 

(EUVL L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Tarkistus  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. palauttaa mieliin varainhoitovuoden 

2012 vastuuvapautta koskeneen 

päätöslauselmansa1, jossa pyydettiin 

yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten 

poliittisesti neutraalin puhemiehen tehtävän 

hoitaminen erotettiin valmisteluista, jotka 

koskivat puhemiehen roolia sosialistien ja 

demokraattien ryhmän pääehdokkaana 

Euroopan parlamentin vaaleissa, etenkin 

puhemiehen kabinetin ja Euroopan 

parlamentin tiedotustoimistojen 

henkilöstön jäsenten sekä matkakulujen 

osalta (51 kohta); 

38. on tyytyväinen kaikkeen oikea-

aikaisesti saatuun tietoon, josta käy 

selvästi ilmi, miten poliittisesti neutraalin 

puhemiehen tehtävän hoitaminen erotettiin 

valmisteluista, jotka koskivat puhemiehen 

roolia sosialistien ja demokraattien ryhmän 

pääehdokkaana Euroopan parlamentin 

vaaleissa, etenkin puhemiehen kabinetin ja 

Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 

henkilöstön jäsenten sekä matkakulujen 

osalta; pyytää samantasoisia tietoja 

kaikista vuoden 2014 Euroopan 

parlamentin vaalien pääehdokkaista; 

__________________  

10  

Euroopan parlamentin päätöslauselma, 

annettu 16. huhtikuuta 2014, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti 

(EUVL L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 

 

 


