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24.4.2017 A8-0153/13 

Tarkistus  13 

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 

48 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. toteaa, että parlamentin 

verkkosivustolla on saatavilla useita 

asiakirjoja, jotka koskevat päätöstä 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 

Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

tunnustamisesta ja jotka sisältävät 

yksityiskohtaista tietoa niille myönnettävän 

lopullisen rahoituksen määrästä; kehottaa 

parlamenttia pyytämään komissiota 

esittämään ehdotuksen, joka koskee 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 

Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

perussäännöstä ja rahoituksesta annetun 

voimassa olevan unionin säädöksen10 

tarkistamista ja jossa muun muassa 

tiukennetaan Euroopan tason poliittisten 

säätiöiden perustamiselle asetettuja 

vaatimuksia väärinkäytösten estämiseksi; 

48. toteaa, että parlamentin 

verkkosivustolla on saatavilla useita 

asiakirjoja, jotka koskevat päätöstä 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 

Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

tunnustamisesta ja jotka sisältävät 

yksityiskohtaista tietoa niille myönnettävän 

lopullisen rahoituksen määrästä; kehottaa 

parlamenttia pyytämään komissiota 

esittämään ehdotuksen, joka koskee 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 

Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

perussäännöstä ja rahoituksesta annetun 

voimassa olevan unionin säädöksen10 

tarkistamista ja jossa muun muassa 

tiukennetaan Euroopan tason poliittisten 

puolueiden ja säätiöiden perustamiselle 

asetettuja vaatimuksia väärinkäytösten 

estämiseksi; 

_________________ _________________ 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, 

annettu 22. lokakuuta 2014, Euroopan 

tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 

tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä 

ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, 

s. 1). 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, 

annettu 22. lokakuuta 2014, Euroopan 

tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 

tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä 

ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, 

s. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Tarkistus  14 

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 

51 kohta – johdantokappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. toteaa huolestuneena, että nykyisiä 

parlamentin jäsenten menettelysääntöjä on 

ehkä vielä parannettava eturistiriitojen 

välttämiseksi, ja katsoo, että tällöin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 

näkökohtiin: 

51. toteaa huolestuneena, että nykyisiä 

parlamentin jäsenten menettelysääntöjä on 

vielä parannettava eturistiriitojen 

välttämiseksi, ja kehottaa puhemiehistöä 

ryhtymään tarvittaviin toimiin tältä osin ja 

kiinnittämään erityistä huomiota 

seuraaviin näkökohtiin: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Tarkistus  15 

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 

63 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. toteaa, että kyselyllä oli alhainen 

vastausprosentti, sillä siihen osallistui vain 

18 prosenttia parlamentin jäsenistä eli 

137 jäsentä kaikista poliittisista ryhmistä ja 

jäsenvaltioista, ja että sen perusteella yli 

90 prosenttia näistä jäsenistä oli tietoisia 

palkinnosta, 75 prosenttia jäsenistä 

ymmärsi sen tavoitteen ja yli 

80 prosentilla jäsenistä oli myönteinen 

kuva siitä; 

63. toteaa, että kyselyllä oli alhainen 

vastausprosentti, sillä siihen osallistui vain 

18 prosenttia parlamentin jäsenistä eli 

137 jäsentä kaikista poliittisista ryhmistä ja 

jäsenvaltioista; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Tarkistus  16 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. on tyytyväinen komission 

päätökseen osallistua vuosittain 

800 000 euron suuruisella tuella Euroopan 

historian talon toimintakustannuksiin; 

katsoo kuitenkin, että komission olisi 

rahoitettava huomattavasti suurempi osa 

arvioiduista vuotuisista 

toimintakustannuksista; 

70. on tyytyväinen komission 

päätökseen osallistua vuosittain 

800 000 euron suuruisella tuella Euroopan 

historian talon toimintakustannuksiin; 

katsoo kuitenkin, että komission olisi 

rahoitettava huomattavasti suurempi osa 

arvioiduista vuotuisista 

toimintakustannuksista; ottaa huomioon 

Parlamentariumin ja Euroopan historian 

talon odotetun vierailijamäärän sekä 

Brysselin kunnille tästä potentiaalisesti 

koituvan taloudellisen hyödyn ja pyytää 

näin ollen puhemiehistöä valmistelemaan 

vuoropuhelun käynnistämistä 

paikallisviranomaisten kanssa siitä, miten 

ne voivat osallistua näiden kohteiden 

rahoitukseen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Tarkistus  17 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. on huolissaan väitetystä 

käytännöstä, jossa jäsenet velvoittavat 

valtuutetut avustajat laittomasti lähtemään 

virkamatkalle varsinkin Strasbourgiin 

ilman matkamääräystä tai ilman, että 

heidän virkamatkakulujaan tai 

matkakulujaan yleensä korvataan; katsoo 

tällaisen käytännön tarjoavan 

mahdollisuuden väärinkäytöksiin; toteaa, 

että kun valtuutetut avustajat matkustavat 

ilman matkamääräystä, heidän on 

maksettava kustannukset omasta pussistaan 

eivätkä he kuulu työajan vakuutuksen 

piiriin; kehottaa puhemiehistöä 

varmistamaan, että henkilöstösäännöt 

pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ja 

määräämään seuraamuksia jäsenille, jotka 

rikkovat sääntöjä; 

88. on huolissaan väitetystä 

käytännöstä, jossa jäsenet velvoittavat 

valtuutetut avustajat lähtemään 

virkamatkalle varsinkin Strasbourgiin 

ilman matkamääräystä tai ilman, että 

heidän virkamatkakulujaan tai 

matkakulujaan yleensä korvataan; katsoo 

tällaisen käytännön tarjoavan 

mahdollisuuden väärinkäytöksiin; toteaa, 

että kun valtuutetut avustajat matkustavat 

ilman matkamääräystä, heidän on 

maksettava kustannukset omasta pussistaan 

eivätkä he kuulu työajan vakuutuksen 

piiriin; kehottaa puhemiehistöä 

varmistamaan, että henkilöstösäännöt 

pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ja 

määräämään seuraamuksia jäsenille, jotka 

rikkovat sääntöjä; 

Or. en 


