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24.4.2017 A8-0153/6 

Tarkistus  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kannustaa näin ollen 

tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan 

sitä, että se laatisi useampia 

erityiskertomuksia parlamentin 

toiminnasta erityisaloilla, kuten 

parlamentin viestintäpolitiikasta ja 

Euroopan tason poliittisille puolueille ja 

Euroopan tason poliittisille säätiöille 

myönnettävien avustusten 

hallinnoinnista; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Tarkistus  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa tätä taustaa vasten, että 

parlamentin työ vastuuvapausmenettelyn 

yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden 

tarkastella perusteellisesti parlamentin 

hallinnon tilinpäätöstä; 

6. toteaa tätä taustaa vasten, että 

parlamentin työ vastuuvapausmenettelyn 

yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden 

tarkastella perusteellisesti parlamentin 

hallinnon tilinpäätöstä; kehottaa 

lujittamaan parlamentin sisäistä 

kirjanpidon ja tilintarkastuksen alan 

asiantuntijuutta, jota esittelijät voivat 

hyödyntää valmistellessaan 

vastuuvapausmietintöjä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Tarkistus  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. panee tyytyväisenä merkille, että 

tiedotusvälineiden ja yleisön kiinnostus 

parlamenttia ja sen hallintoa kohtaan on 

kasvanut; panee kuitenkin merkille, että 

eräiden toimittajien mukaan heidän on 

vaikea saada etsimäänsä tietoa; korostaa, 

että parlamentin ja sen hallinnon avoimuus 

on olennaisen tärkeää toimielimen 

legitimiteetin kannalta ja että tiedonsaantia 

olisi parannettava noudattaen silti aina 

henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä; 

39. panee tyytyväisenä merkille, että 

tiedotusvälineiden ja yleisön kiinnostus 

parlamenttia ja sen hallintoa kohtaan on 

kasvanut; panee kuitenkin merkille, että 

eräiden toimittajien mukaan heidän on 

vaikea saada etsimäänsä tietoa, kuten käy 

ilmi esimerkiksi unionin laajuisen 

journalistiryhmän 13. marraskuuta 2016 

nostamasta kanteesta parlamentin 

kieltäydyttyä antamasta tietoja 

parlamentin jäsenille maksettavista 

korvauksista; korostaa, että parlamentin ja 

sen hallinnon avoimuus on olennaisen 

tärkeää toimielimen legitimiteetin kannalta 

ja että tiedonsaantia olisi parannettava 

noudattaen silti aina henkilötietojen suojaa 

koskevia sääntöjä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Tarkistus  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. kehottaa puhemiehistöä 

julkaisemaan parlamentin verkkosivustolla 

pääsihteerin sille toimittamat 

asiaankuuluvat asiakirjat koneellisesti 

luettavassa muodossa, jollei se niihin 

sisältyvien tietojen luonteen, esimerkiksi 

henkilötietojen suojan yhteydessä, vuoksi 

ole mahdotonta; 

40. kehottaa puhemiehistöä 

julkaisemaan parlamentin verkkosivustolla 

asiaankuuluvat asiakirjat koneellisesti 

luettavassa muodossa heti kun pääsihteeri 

on toimittanut ne, jollei se niihin 

sisältyvien tietojen luonteen, esimerkiksi 

henkilötietojen suojan yhteydessä, vuoksi 

ole mahdotonta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Tarkistus  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. toistaa yleistä kulukorvausta 

koskevan parlamentin kannan, sellaisena 

kuin se vahvistettiin parlamentin vuotta 

2014 koskevan 

vastuuvapauspäätöslauselman 36–

39 kohdassa; panee merkille, että jo nyt 

parlamentin jäsenet voivat halutessaan 

ilmoittaa tarkastuskulut yleiseen 

kulukorvaukseen liittyvinä tukikelpoisina 

kustannuksina; kehottaa puhemiehistöä 

selvittämään, onko mahdollista löytää 

kustannustehokkaita keinoja, jotta jäsenet 

voisivat tarkastuttaa kulunsa parlamentin 

hallinnossa sen sijaan, että heidän on 

käytettävä ulkopuolisia tarkastajia; 

44. toistaa yleistä kulukorvausta 

koskevan parlamentin kannan, sellaisena 

kuin se vahvistettiin parlamentin vuotta 

2014 koskevan 

vastuuvapauspäätöslauselman 39–

41 kohdassa; kehottaa puhemiehistöä 

toteuttamaan välittömästi kyseisissä 

kohdissa annettuja suosituksia koskevia 

jatkotoimia; katsoo, että parlamentin 

jäsenet olisi velvoitettava julkistamaan 

yleisestä kulukorvauksesta katettavat 

menonsa; pyytää puhemiehistöä 

toteuttamaan viipymättä toimia tätä 

varten; panee merkille, että jo nyt 

parlamentin jäsenet voivat halutessaan 

ilmoittaa tarkastuskulut yleiseen 

kulukorvaukseen liittyvinä tukikelpoisina 

kustannuksina; kehottaa puhemiehistöä 

selvittämään, onko mahdollista löytää 

kustannustehokkaita keinoja, jotta jäsenet 

voisivat tarkastuttaa kulunsa parlamentin 

hallinnossa sen sijaan, että heidän on 

käytettävä ulkopuolisia tarkastajia; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Tarkistus  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. panee merkille, että jäsenet tuntevat 

heikosti mahdollisuuden palauttaa yleisen 

kulukorvauksen ylijäämiä; pyytää 

pääsihteeriä tiedottamaan tästä 

mahdollisuudesta ensisijaisena asiana; 

kehottaa jäseniä palauttamaan ylijäämät 

toimikautensa päättyessä; 

45. panee merkille, että jäsenet tuntevat 

heikosti mahdollisuuden palauttaa yleisen 

kulukorvauksen ylijäämiä; muistuttaa 

jäseniä siitä, että yleinen kulukorvaus ei 

merkitse henkilökohtaista lisäpalkkaa; 

pyytää pääsihteeriä tiedottamaan tästä 

mahdollisuudesta ensisijaisena asiana; 

kehottaa jäseniä palauttamaan ylijäämät 

toimikautensa päättyessä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Tarkistus  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. pyytää vastaavasti pääsihteeriä 

toimittamaan helposti käsiteltävässä 

muodossa olevia tiedostoja niille jäsenille, 

jotka haluavat julkaista omilla 

verkkosivustoillaan yksityiskohtaisia 

tietoja muista parlamentin heille 

maksamista korvauksista; 

46. pyytää vastaavasti pääsihteeriä 

toimittamaan helposti käsiteltävässä 

muodossa olevia tiedostoja niille jäsenille, 

jotka haluavat julkaista muista 

parlamentin heille maksamista 

korvauksista yksityiskohtaisia tietoja, 

jotka voidaan lisätä kokonaistasolla 

parlamentin verkkosivustolle; 

Or. en 

 


