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25.4.2017 A8-0153/19 

Tarkistus  19 

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 

111 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 111 a. panee merkille, että parlamentti 

myönsi vuonna 2015 Euroopan 

parlamentaariselle yhdistykselle 

200 000 euron määrärahan, ja kehottaa 

pääsihteeriä tekemään ehdotuksia, jolla 

muutettaisiin parlamentin politiikkaa 

tämän tuen osalta, kun otetaan 

huomioon, että myös yhdistyksen jäsenet 

voisivat rahoittaa yhdistystä; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Tarkistus  20 

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 

116 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

116. pitää jäsenten edustajantoimen 

kannalta välttämättömänä, että tulostimet 

jäävät heidän toimistoihinsa; huomauttaa, 

että halvat geneeriset värikasetit saattavat 

mahdollisesti johtaa hiukkaspäästöjen 

vaarallisiin tasoihin ja terveyshaittoihin; 

kehottaa siksi innovoinnin ja teknisen tuen 

pääosastoa ja infrastruktuurin ja logistiikan 

pääosastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla edistetään ympäristöystävällisten 

tulostimien hankintaa, ja varmistamaan, 

että niissä käytetään ainoastaan 

alkuperäisiä värikasetteja; 

116. pitää jäsenten edustajantoimen 

kannalta välttämättömänä, että tulostimet 

jäävät heidän toimistoihinsa; huomauttaa, 

että halvat geneeriset värikasetit saattavat 

mahdollisesti johtaa hiukkaspäästöjen 

vaarallisiin tasoihin ja terveyshaittoihin; 

kehottaa siksi innovoinnin ja teknisen tuen 

pääosastoa ja infrastruktuurin ja logistiikan 

pääosastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla edistetään ympäristöystävällisten 

tulostimien hankintaa, ja varmistamaan, 

että niissä käytetään ainoastaan 

alkuperäisiä värikasetteja, samalla kun 

annetaan jäsenille ja heidän avustajilleen 

mahdollisuus sijoittaa tulostimet 

työhuoneidensa sijasta niiden 

läheisyyteen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Tarkistus  21 

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 

127 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

127. on tyytyväinen kehitykseen, jota on 

jo saavutettu tulkkaus- ja 

konferenssitoiminnan pääosaston 

nykyaikaistamisprosessissa ja joka näkyy 

varsinkin tulkkien saatavuuden 

parantumisena, tulkkaustuntien määrän 

hienoisena nousuna ja tulkkien 

työmäärän entistä parempana 

jakautumisena; panee merkille, että 

tilastojen laskentamenetelmää on 

selkeytetty ja että vuosilomia ja 

sairauslomia ei nyt oteta lainkaan 

huomioon tulkkien tulkkauskopissa 

keskimäärin viettämän tuntimäärän 

laskennassa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Tarkistus  22 

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 

141 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 141 a. pyytää pääsihteeriä 

koordinoimaan laajan 

edistymiskertomuksen laatimisen 

poliittisten ryhmien sisäisissä 

valvontajärjestelmissä tarvittavista 

parannuksista, koska on ensisijaisesti 

poliittisten ryhmien vastuulla toteuttaa 

tarvittavat toimet, mutta mahdollisista 

sääntöjenvastaisuuksista aiheutuva 

maineriski vaikuttaisi koko parlamenttiin; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Tarkistus  23 

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 

147 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

147. pitää tutkimisen arvoisena sitä, 

onko nykyisessä sisäisten ja ulkoisten 

tarkastusten järjestelmässä puutteita 

merkittävien sääntöjenvastaisuuksien 

välttämisessä; panee merkille ulkopuolisen 

tilintarkastajan (EY) vakuutukset, joiden 

mukaan tarkastusten tavoitteena on ollut 

saada kohtuullinen varmuus siitä, että 

tilinpäätöksessä ei ole olennaisia 

virheellisyyksiä ja että yhteisö on 

noudattanut sääntöjä ja määräyksiä, ja 

tarkastuslausuntoa tukevaa evidenssiä on 

tarkastettu testien perusteella; panee 

kuitenkin merkille, että tarkastukset eivät 

sisällä mahdollisten vilpillisten lausuntojen 

ja asiakirjojen tutkimista ja näin ollen ne 

antavat vain melko suppean kuvan 

tarkastellusta varainhoidosta; 

147. pitää tärkeänä, että tässä 

yhteydessä selvitetään, onko nykyisessä 

sisäisten ja ulkoisten tarkastusten 

järjestelmässä puutteita merkittävien 

sääntöjenvastaisuuksien välttämisessä; 

panee merkille ulkopuolisen 

tilintarkastajan (EY) vakuutukset, joiden 

mukaan tarkastusten tavoitteena on ollut 

saada kohtuullinen varmuus siitä, että 

tilinpäätöksessä ei ole olennaisia 

virheellisyyksiä ja että yhteisö on 

noudattanut sääntöjä ja määräyksiä, ja 

tarkastuslausuntoa tukevaa evidenssiä on 

tarkastettu testien perusteella; panee 

kuitenkin merkille, että tarkastukset eivät 

sisällä mahdollisten vilpillisten lausuntojen 

ja asiakirjojen tutkimista ja näin ollen ne 

antavat vain melko suppean kuvan 

tarkastellusta varainhoidosta; 

Or. en 


