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20.4.2016 A8-0140/45 

Tarkistus  45 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

373 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 373 a. on huolissaan siitä, että unionin 

toimielinten tärkeät ja monimutkaiset 

toimeksiannot ovat lisääntyneet, mutta 

niistä huolehtii yhä suppeampi henkilöstö, 

mikä vaikuttaa kielteisesti unionin 

henkilöstön motivaatioon sekä 

henkilökohtaiseen ja perheiden 

hyvinvointiin toisinaan järkyttävin 

seurauksin; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Tarkistus  46 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

373 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 373 b. toteaa, että 5 prosentin 

henkilöstövähennys vaikeuttaa vakavasti 

tiettyjen julkisten palvelujen suorittamista 

ja kuormittaa tarpeettomasti tiettyjä 

hallinnonaloja; vetoaa komissioon, että se 

esittäisi arvion henkilöstöleikkausten 

epätasaisesta jakautumisesta eri 

yksiköiden ja toimielinten välillä, jotta 

vältetään unionin julkishallinnon 

mahdollinen rapistuminen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Tarkistus  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

387 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

387. katsoo, että Tšekin 

aluekehitysministeriön entisen työntekijän 

ja komission jäsenen Crețun kabinetin 

nykyisen henkilöstön jäsenen ei pitäisi 

seurata Tšekin aluepolitiikkaan liittyviä 

kysymyksiä, koska tällainen toimeksianto 

voi muodostaa eturistiriidan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Tarkistus  48 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

399 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

399. on huolissaan käynnissä olevasta 

muuttoliikekriisistä ja korostaa, että 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia on 

parannettava; panee merkille 

maahanmuuttoon ja ulkorajavalvontaan 

myönnetyt varat vuonna 2014 ja pyytää 

tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan, 

voisiko se laatia näiden varojen 

vaikuttavuuteen keskittyvän 

erityiskertomuksen; 

399. korostaa, että käynnissä olevaa 

muuttoliikekriisiä on tarpeen käsitellä 

johdonmukaisella unionin ratkaisulla; 

panee merkille maahanmuuttoon ja 

ulkorajavalvontaan myönnetyt varat 

vuonna 2014 ja äskettäin hyväksytyn 

700 miljoonan euron suuruisen 

muuttoliikerahaston, jonka hallinnoijia 

olisivat kansalaisjärjestöt, jotka pitävät 

rahastoa riittämättömänä katastrofin 

laajuuteen nähden, ja pyytää 

tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan, 

voisiko se laatia pikaisesti näiden varojen 

vaikuttavuudesta erityiskertomuksen ja 

esittää siinä johtopäätöksiä, jotka olisi 

otettava huomioon käynnissä olevan 

unionin muuttoliikettä ja rajavalvontaa 

koskevan politiikan tehostamisen 

yhteydessä; 

Or. en 

 

 


