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24.4.2017 A8-0153/24 

Tarkistus  24 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. muistuttaa parlamentin jäsenten 

velvoitteesta ilmoittaa välittömästi 

hallinnolle kaikista mahdollista 

muutoksista sidonnaisuuksiaan 

koskevissa ilmoituksissa; pitää 

valitettavana, että parlamentin jäsenten 

sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja 

ansioluettelot ladataan parlamentin 

verkkosivustolle pitkällä viiveellä; katsoo, 

että parlamentin jäsenten sidonnaisuuksia 

koskevat ilmoitukset olisi julkistettava 

koneellisesti luettavassa muodossa; 

katsoo, että tilapäisen neuvoa-antavan 

eettisen komitean olisi toimittava 

avoimemmin; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Tarkistus  25 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta – 2 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– entisten jäsenten 

edunvalvontatoiminta unionin 

toimielimissä kaudella, jolloin heillä on 

oikeus siirtymäkauden korvaukseen; 

– entisiä parlamentin jäseniä 

koskeva karenssiaika, jonka aikana heillä 

on oikeus siirtymäkauden korvaukseen ja 

jonka aikana he voivat harjoittaa 

edunvalvontatoimintaa unionin 

toimielimissä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/26 

Tarkistus  26 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. panee tyytyväisenä merkille, että 

pääjohtajien sukupuolijakauma – 

18,2/81,8 prosenttia vuonna 2014 – parani 

33,3/66,7 prosenttiin vuonna 2015, mutta 

panee merkille, että johtajien 

sukupuolijakauma – 34/66 prosenttia 

vuonna 2014 – heikkeni 

31,1/68,9 prosenttiin vuonna 2015; toteaa, 

että yksikönpäälliköiden sukupuolijakauma 

parani edelleen 30/70 prosentista vuoden 

2014 lopussa 31,2/68,8 prosenttiin vuoden 

2015 lopussa; korostaa näin ollen, että 

johtotehtävissä on yhä epätasapainoa ja että 

tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskeva 

ohjelma säilyy keskeisen tärkeänä näiden 

virkojen yhteydessä; 

73. panee tyytyväisenä merkille, että 

pääjohtajien sukupuolijakauma – 

18,2/81,8 prosenttia vuonna 2014 – parani 

33,3/66,7 prosenttiin vuonna 2015, mutta 

panee merkille, että johtajien 

sukupuolijakauma – 34/66 prosenttia 

vuonna 2014 – heikkeni 

31,1/68,9 prosenttiin vuonna 2015; 

muistuttaa, että parlamentin henkilöstöstä 

ehdoton enemmistö on naisia mutta 

johtotehtävissä olevien naisten osuus on 

vähäinen; toteaa, että yksikönpäälliköiden 

sukupuolijakauma parani edelleen 

30/70 prosentista vuoden 2014 lopussa 

31,2/68,8 prosenttiin vuoden 2015 lopussa; 

korostaa näin ollen, että johtotehtävissä on 

yhä epätasapainoa ja että tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia koskeva ohjelma säilyy 

keskeisen tärkeänä näiden virkojen 

yhteydessä; on vakaasti sitä mieltä, että 

parlamentin johtotehtävissä 

työskentelevien naisten osuus olisi 

nostettava vähintään 40 prosenttiin 

vuoteen 2019 mennessä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/27 

Tarkistus  27 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

137 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

137. kehottaa puhemiehistöä tutkimaan 

kannustinjärjestelmää, jolla edistetään 

tehokkaita liikennemuotoja 

työmatkaliikenteessä; 

137. kehottaa puhemiehistöä tutkimaan 

kannustinjärjestelmää, jolla edistetään 

kestävämpiä ja tehokkaampia 
liikennemuotoja työmatkaliikenteessä ja 

varmistetaan erityisesti työntekijöiden 

käyttöön annettuja pysäköintipaikkoja 

koskevan Brysselin alueellisen 

COBRACE-lain noudattaminen; 

muistuttaa parlamentin 

autonkuljettajapalvelun osalta, että 

parlamentin Brysselin toimipaikan ja 

lentokentän välillä on nyt suora 

junayhteys, ja korostaa, että mahdollisissa 

uusissa parlamentin autokantaa 

koskevissa hankintapäätöksissä on tästä 

syystä otettava huomioon autojen 

vähentynyt tarve ja että mahdollisten 

uusien autojen valinnassa on 

huomioitava ympäristöystävällisyyttä 

koskeva Ecoscore-pisteytysjärjestelmä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Tarkistus  28 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

144 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

144. panee huolestuneena merkille, että 

säätiöiden Alliance for Direct Democracy 

in Europe, Movement for a Europe of 

Liberties and Democracy, Initiative for 

Direct Democracy in Europe ja Foundation 

for a Europe of Liberties and Democracy 

yhteydessä on havaittu merkittäviä 

sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskevat 

kiellettyä kansallisten puolueiden suoraa 

tai epäsuoraa rahoitusta ja lahjoituksia; 

144. panee huolestuneena merkille, että 

säätiöiden Alliance for Direct Democracy 

in Europe, Movement for a Europe of 

Liberties and Democracy, Initiative for 

Direct Democracy in Europe ja Foundation 

for a Europe of Liberties and Democracy 

yhteydessä on havaittu merkittäviä 

sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskevat 

kiellettyä kansallisten puolueiden suoraa 

tai epäsuoraa rahoitusta ja lahjoituksia; on 

ehdottomasti sitä mieltä, että korjaavia 

toimenpiteitä olisi toteutettava viipymättä, 

kun sääntöjenvastaisuudet on todistettu ja 

vahvistettu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Tarkistus  29 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

145 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

145. on huolissaan tällaisten 

sääntöjenvastaisuuksien parlamentille 

aiheuttamasta maineriskistä ja on 

vakuuttunut siitä, että tarvitaan nopeita ja 

tehokkaita toimia, joilla estetään ja 

korjataan muut vastaavat 

sääntöjenvastaisuudet tulevaisuudessa; 

145. on huolissaan tällaisten 

sääntöjenvastaisuuksien parlamentille 

aiheuttamasta maineriskistä ja on 

vakuuttunut siitä, että tarvitaan nopeita ja 

tehokkaita toimia, joilla estetään ja 

korjataan muut vastaavat 

sääntöjenvastaisuudet tulevaisuudessa; 

ottaa kuitenkin huomioon, että näitä 

sääntöjenvastaisuuksia esiintyy vain 

muutamien harvojen poliittisten 

puolueiden ja säätiöiden yhteydessä; 

katsoo, että näiden 

sääntöjenvastaisuuksien ei pitäisi asettaa 

kyseenalaiseksi muiden poliittisten 

puolueiden ja säätiöiden varainhoitoa; 

Or. en 

 


