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24.4.2017 A8-0153/34 

Tarkistus  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

86 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. pitää valitettavana, että 

puhemiehistö ei ole ottanut huomioon 

vuosia 2013 ja 2014 koskevissa 

vastuuvapauspäätöslauselmissa esitettyjä 

pyyntöjä soveltaa valtuutettuihin avustajiin 

samoja päivärahoja kuin muuhun 

henkilöstöön; korostaa, että valtuutettujen 

avustajien virkamatkakorvausten 

enimmäismääriä ei ole mukautettu 

vuoden 2009 jälkeen ja että valtuutettujen 

avustajien ja muun henkilöstön korvausten 

välinen ero on kasvanut vähintään 40 

prosenttiin sen jälkeen, kun otettiin 

käyttöön neuvoston 9. syyskuuta 2016 

hyväksymät uudet enimmäismäärät, joita 

on sovellettu 10. syyskuuta 2016 alkaen 

vain virkamiehiin; pyytää siksi 

puhemiehistöä ryhtymään tarvittaviin 

toimenpiteisiin tämän eriarvoisuuden 

lopettamiseksi; 

86. pitää valitettavana, että 

puhemiehistö ei ole ottanut huomioon 

vuosia 2013 ja 2014 koskevissa 

vastuuvapauspäätöslauselmissa esitettyjä 

pyyntöjä soveltaa valtuutettuihin avustajiin 

samoja päivärahoja kuin muuhun 

henkilöstöön; pyytää pääsihteeriä 

toimittamaan ennen muutosten 

täytäntöönpanoa arvion tästä 

mukautuksesta aiheutuvista 

lisäkustannuksista; korostaa, että 

valtuutettujen avustajien 

virkamatkakorvausten enimmäismääriä ei 

ole mukautettu vuoden 2009 jälkeen ja että 

valtuutettujen avustajien ja muun 

henkilöstön korvausten välinen ero on 

kasvanut vähintään 40 prosenttiin sen 

jälkeen, kun otettiin käyttöön neuvoston 

9. syyskuuta 2016 hyväksymät uudet 

enimmäismäärät, joita on sovellettu 

10. syyskuuta 2016 alkaen vain 

virkamiehiin; pyytää siksi puhemiehistöä 

ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 

tämän eriarvoisuuden lopettamiseksi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Tarkistus  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

126 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

126. on huolissaan tulkkaus- ja 

konferenssitoiminnan pääosaston ja 

tulkkien edustajien välisestä 

ongelmallisesta 

työmarkkinavuoropuhelusta, joka 

käynnistyi tammikuussa 2014 ja jossa ei 

toistaiseksi ole päästy sopimukseen; 

kehottaa pääsihteeriä aloittamaan 

sovittelun osapuolten välillä, jotta voidaan 

parantaa keskinäistä ymmärrystä ja löytää 

ratkaisuja, jotka ovat kaikkien 

hyväksyttävissä; 

126. on tietoinen tulkkaus- ja 

konferenssitoiminnan pääosaston ja 

tulkkien edustajien välisestä 

ongelmallisesta 

työmarkkinavuoropuhelusta, joka 

käynnistyi tammikuussa 2014 ja jossa ei 

toistaiseksi ole päästy sopimukseen; 

kehottaa pääsihteeriä aloittamaan 

sovittelun osapuolten välillä, jotta voidaan 

parantaa keskinäistä ymmärrystä ja löytää 

ratkaisuja, jotka ovat parlamentin edun 

mukaisia; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Tarkistus  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

129 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

129. panee tyytyväisenä merkille 

jatkuvasti turvallisuuden hyväksi 

toteutettavat toimet parlamentin tiloissa ja 

niiden ympäristössä; toteaa, että 

turvallisuusasioissa parlamentin on 

pyrittävä saavuttamaan herkkä tasapaino, 

jossa toisella puolella on erilaisten 

toimenpiteiden avulla saavutettava 

turvallisuus ja toisella sellaisen 

turvallisuutta ylen määrin korostavan 

järjestelmän käyttöönotto, joka hidastaa 

parlamentin toimintaa; edellyttää silti 

rakennusten turvallisuuden parantamista 

entisestään ja kehottaa pääsihteeriä 

varmistamaan, että henkilöstö on 

asianmukaisesti koulutettua ja pystyy 

hoitamaan tehtävänsä ammattimaisesti 

myös hätätilanteissa; 

129. panee tyytyväisenä merkille 

jatkuvasti turvallisuuden hyväksi 

toteutettavat toimet parlamentin tiloissa ja 

niiden ympäristössä; toteaa, että 

turvallisuusasioissa parlamentin on 

pyrittävä saavuttamaan herkkä tasapaino, 

jossa toisella puolella on erilaisten 

suojatoimien huomioon ottaminen ja 

toisella sellaisen turvallisuutta ylen määrin 

korostavan järjestelmän käyttöönotto, joka 

hidastaa parlamentin toimintaa;  edellyttää 

silti parlamentin turvallisuuden 

parantamista entisestään ja kehottaa 

pääsihteeriä varmistamaan, että henkilöstö 

on asianmukaisesti koulutettua ja pystyy 

hoitamaan tehtävänsä ammattimaisesti 

myös hätätilanteissa; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Tarkistus  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

131 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

131. kehottaa innovoinnin ja teknisen 

tuen pääosastoa ja turvallisuusasioiden 

pääosastoa tehostamaan tietomurtojen 

vastaisia toimenpiteitä ottaen huomioon 

viime kuukausina kasvaneen 

kyberhyökkäysten uhan; 

131. kehottaa innovoinnin ja teknisen 

tuen pääosastoa ja turvallisuusasioiden 

pääosastoa vahvistamaan 

kyberpuolustusvalmiuksia ottaen 

huomioon viime kuukausina kasvaneen 

kyberhyökkäysten uhan; 

Or. en 


