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21.4.2016 A8-0135/58 

Tarkistus  58 

Markus Pieper 

PPE-ryhmän puolesta 

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; 

33. panee merkille, että puhemiehen 

poliittista toimintaa ja hänen 

valmistautumistaan Euroopan parlamentin 

vaaleihin vuonna 2014 oman ryhmänsä 

pääehdokkaana oli vaikea erottaa täysin 

toisistaan ja että eroa oli vaikea tehdä 

myös muiden pääehdokkaiden kohdalla; 

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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Tarkistus  59 

Markus Pieper 

PPE-ryhmän puolesta 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Tarkistus  60 

Markus Pieper 

PPE-ryhmän puolesta 

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 

päätöslauselmansa, 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 tiedotustoimiston henkilöstön 

jäsenten sekä matkakulujen osalta (51 

kohta); 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Tarkistus  61 

Markus Pieper 

PPE-ryhmän puolesta 

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 

 

 


