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20.4.2016 A8-0135/46 

Tarkistus  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

54 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 54 a. katsoo, että parlamentin resurssien 

rajallisuuden vuoksi ja päällekkäisen työn 

välttämiseksi parlamentin uuden 

tutkimuspalvelujen pääosaston 

(DG EPRS) olisi edistettävä ja 

täydennettävä nykyisiä valmiuksia, kun se 

roolinsa mukaisesti lujittaa parlamentin 

ydintoimintoja eli unionin lainsäädännön 

ja kansainvälisten sopimusten 

hyväksymistä ja täytäntöönpanon 

valvontaa sekä talousarvion laatimista ja 

valvontaa; kehottaa tutkimuspalvelujen 

pääosastoa keskittämään toimintaansa 

asiantuntija-avun tarjoamiseen 

poliittisten ryhmien ja yksittäisten 

jäsenten sitä pyytäessä parlamentin 

toimintaan liittyvissä aiheissa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Tarkistus  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

54 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 54 b. on huolissaan siitä, että henkilöstön 

siirtäminen muista osastoista 

tutkimusasioiden pääosastoon vaikuttaa 

kielteisesti saatavilla oleviin resursseihin 

parlamentin ydintoimintoihin liittyvien 

kriittisten tehtävien suorittamiseksi; panee 

merkille, että komissio on tehnyt aiempaa 

vähemmän lainsäädäntöaloitteita, mikä 

saattaa heikentää parlamentin asemaa, ja 

kehottaa pääsihteeriä vahvistamaan 

entisestään näiden yksiköiden resursseja, 

jotta parlamentti olisi todella 

tasavertainen lainsäätäjänä, 

kehitysasioissa, täytäntöönpanossa ja 

talousarvioon liittyvissä vastuissa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Tarkistus  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

S&D-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 virallisten 

palkintoehdokkaiden 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; panee merkille, että 

LUX-elokuvapalkinnon mainontaan 

käytettiin 193 805 euroa ja sillä 

tavoitettiin pääasiassa sosiaalisen median 

kautta noin 10 miljoonaa kansalaista, 

myös 23 000 seuraajaa Facebookissa; 

panee merkille Euroopan parlamentin 

tiedotustoimistojen jatkuvan sitoutumisen 

LUX-elokuvapalkintoon ja palauttaa 

mieliin, että esitysten ja oheistapahtumien 

menot vuonna 2014 olivat 317 434 euroa 
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eli vuosittain keskimäärin noin 9 000 

euroa tiedotustoimistoa ja yhdeksän euroa 

osallistujaa kohti (tapahtumaan osallistui 

jäsenvaltioissa yhteensä 35 227 ihmistä); 

pyytää antamaan vuoden 2013 

vastuuvapausmietinnössä pyydetyn LUX-

elokuvapalkinnon tunnettuutta koskevan 
tutkimuksen tulokset yleisesti saataville 

viimeistään toukokuun puoliväliin 

mennessä ja pyytää esittelemään ne 

virallisesti sekä talousarvion 

valvontavaliokunnalle että kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnalle; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Tarkistus  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa tarkastelemaan huolellisesti 

LUX-palkinnon vaikutuksia koskevan 

tutkimuksen perusteella, onko LUX-

palkinnon jatkossa myöntäminen siihen 

liittyvien menojen arvoista; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Tarkistus  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

74 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 74 a. kiinnittää huomiota siihen, että 

vuonna 2013 käynnistetty henkilöstön 

leikkaaminen viidellä prosentilla 

vaarantaa joissakin tilanteissa unionin 

kansalaisille tarjottavien julkisten 

palvelujen laadun ja että leikkauksilla on 

kielteisiä vaikutuksia parlamentissa 

työskentelevien henkilöiden ja heidän 

perheenjäsentensä terveydelle, 

motivaatiolle ja hyvinvoinnille; toteaa, 

että näiden toimenpiteiden seurauksena 

tiettyihin tehtäviin on ollut vaikeuksia 

löytää henkilöstöä, koska EU:n 

virkamiesten palkat ja työolosuhteet ovat 

heikentyneet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Tarkistus  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

81 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 81 a. pitää yhtäläisten mahdollisuuksien 

ja työntekijöiden oikeuksien takaamiseksi 

erittäin tärkeänä, että tulevaisuudessa 

parlamentti määrittelee valtuutettujen 

avustajien palkkaluokat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Tarkistus  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

106 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 106 a. on huolestunut siitä, että vastuu 

kokousjärjestelyistä ja 

konferenssihallinnosta on jakautunut eri 

pääosastojen kesken ja että hiljattain 

joidenkin kielien tulkkauskopit olivat 

ennennäkemättömällä tavalla suljettuja, 

koska tulkkeja ei ollut otettu palvelukseen 

riittävästi; kehottaa pääsihteeriä 

parantamaan nopeasti 

tulkkauspyyntöjärjestelmää ja 

puuttumaan tulkkien palvelukseen 

ottamiseen liittyviin huolenaiheisiin; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Tarkistus  53 

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 

122 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

122. arvostelee Euroopan parlamentin 

puhemiehen virallisen Twitter-tilin 

muuntamista henkilökohtaiseksi 

kampanjavälineeksi, jolta on pääsy 

puolueen verkkosivustolle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Tarkistus  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

131 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 131 a. panee merkille unionin 

toimielinten ja elinten nykyiset 

turvallisuutta ja terrorismin torjuntaa 

koskevat haasteet ja toteaa, että niiden 

resurssit, säännöt ja välineet ovat erilaisia 

ja keskenään yhteensopimattomia; katsoo, 

että tilanne kuvastaa resurssienhallinnan 

heikkouksia asiaa hoitavissa 

hallintoelimissä (sekä komission että 

parlamentin vuotuiset turvallisuusmenot 

ovat noin 40 miljoonaa euroa, neuvoston 

turvallisuusmenot ovat noin 15 miljoonaa 

euroa ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 

turvallisuusmenot puolestaan yli 

5 miljoonaa euroa jo pelkästään Brysselin 

päätoimipaikoissa) ja se saattaa myös 

lisätä unionin toimielinten 

haavoittuvuutta;  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Tarkistus  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

131 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 131 b. on huolissaan nykyisestä 

turvallisuusympäristöstä, jossa vakava 

terroristiuhka ulottuu Eurooppaan ja 

vielä pidemmälle, etenkin Brysselin ja 

Pariisin koordinoitujen iskujen ja Thalys-

junaan kohdistuneen iskuyrityksen 

jälkeen; kehottaa kaikkia unionin 

toimielimiä edistämään ennakoivasti 

tehokkaampaa keskinäistä yhteistyötä 

sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa 

maissa, joihin ne ovat sijoittautuneet tai 

joissa niillä on toimistoja tai edustustoja 

tai joissa ne hoitavat tehtäviään; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Tarkistus  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

131 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 131 c. kehottaa pääsihteeriä sekä 

komission, neuvoston, EUH:n ja 

parlamentin valiokuntien hallintoelimiä 

harkitsemaan mahdollista toimielinten 

yhteistä turvallisuuspolitiikkaa, joka 

sisältäisi toimintasuunnitelman, jotta 

kehitettäisiin yhteisiä elementtejä, kuten 

riskinarviointivalmiuksia ja -menetelmiä, 

henkilökuntaa ja keinoja suojella kunkin 

elimen poliittisia viranomaisia ja 

arvovieraita, turvallisuushenkilöstön 

kouluttamista ja resursseja, 

kulunvalvontavälineitä ja tekniikkaa, 

kyber- ja viestintäturvallisuutta sekä 

erityistä resurssienhallintaa; toteaa, että 

tällöin olisi saatava aikaan synergiaa 

unionin päätoimipaikkojen, ulkoisten 

toimistojen ja edustustojen isäntämaiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa; 

Or. en 

 

 


