
 

AM\1124074FI.docx  PE603.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/38 

Tarkistus  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. pyytää sisäistä tarkastajaa 

keskittymään vuosikertomuksensa 

esittelyssä tiiviimmin niihin seikkoihin, 

joissa on havaittu puutteita ja/tai 

sääntöjenvastaisuuksia, ja ottamaan 

käyttöön menettelyjä, joiden avulla 

tuloksellisuutta ja tuloksia voidaan 

arvioida; pyytää lisäksi, että sisäinen 

tarkastaja tiedottaa tehtäviään 

toteuttaessaan havaitsemiensa ongelmien 

seurannasta, tilanteen kehittymisestä ja 

ongelmiin löydetyistä ratkaisuista; 

21. pyytää sisäistä tarkastajaa 

keskittymään vuosikertomuksensa 

esittelyssä tiiviimmin niihin seikkoihin, 

joissa on havaittu puutteita ja/tai 

sääntöjenvastaisuuksia; pyytää lisäksi, että 

sisäinen tarkastaja saattaa tehtäviään 

toteuttaessaan havaitsemiensa ongelmien 

seurannasta, tilanteen kehittymisestä ja 

ongelmiin löydetyistä ratkaisuista 

laatimansa kertomukset talousarvion 

valvontavaliokunnan saataville; pyytää 

pääsihteeriä ottamaan käyttöön 

menettelyjä, joiden avulla tuloksellisuutta 

ja tuloksia voidaan arvioida; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Tarkistus  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

92 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 92 a. pyytää parlamenttia yhtäläisten 

mahdollisuuksien ja työntekijöiden 

työoikeuksien takaamiseksi hyväksymään 

suuntaviivat, jotka koskevat 

palkkaluokkien laatimista valtuutetuille 

avustajille, ja kehittämään kutakin 

tehtäväryhmää varten selkeät 

toimenkuvat, vastuut ja tehtävät; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Tarkistus  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. panee merkille, että hallinto 

vastasi parlamentin vastuuvapautta 

vuodelta 2013 koskevan kyselyn 

kysymykseen nro 75 päättäneensä 

lakkauttaa pitkäaikaisten virkamatkojen 

käytännön, jotta saataisiin aikaan 

huomattavia säästöjä, mutta pitää erittäin 

ristiriitaisena sitä, että tällä hetkellä 13 

henkilöstön jäsentä on pitkäaikaisella 

virkamatkalla; katsoo, että erään 

henkilöstön jäsenen pitkäaikainen 

virkamatka, josta maksetaan 

ulkomaankorvaus ja päiväraha, paikkaan, 

jossa kyseinen jäsen on jo asunut ja 

työskennellyt, on tuomittavaa 

veronmaksajien varojen väärinkäyttöä ja 

henkilöstösääntöjen vastaista; vaatii 

selvitystä kaikkien pitkäaikaisten 

virkamatkojen olosuhteista ja erityisesti 

niiden perusteiden ja kustannusten 

julkaisemista; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1124074FI.docx  PE603.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/41 

Tarkistus  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. panee merkille, että hallinto vastasi 

parlamentin vastuuvapautta vuodelta 2013 

koskevan kyselyn kysymykseen nro 75 

päättäneensä lakkauttaa pitkäaikaisten 

virkamatkojen käytännön, jotta saataisiin 

aikaan huomattavia säästöjä, mutta pitää 

erittäin ristiriitaisena sitä, että tällä 

hetkellä 13 henkilöstön jäsentä on 

pitkäaikaisella virkamatkalla; katsoo, että 

erään henkilöstön jäsenen pitkäaikainen 

virkamatka, josta maksetaan 

ulkomaankorvaus ja päiväraha, paikkaan, 

jossa kyseinen jäsen on jo asunut ja 

työskennellyt, on tuomittavaa 

veronmaksajien varojen väärinkäyttöä ja 

henkilöstösääntöjen vastaista; vaatii 

selvitystä kaikkien pitkäaikaisten 

virkamatkojen olosuhteista ja erityisesti 

niiden perusteiden ja kustannusten 

julkaisemista; 

32. panee merkille, että hallinto vastasi 

parlamentin vastuuvapautta vuodelta 2013 

koskevan kyselyn kysymykseen nro 75 

päättäneensä lakkauttaa pitkäaikaisten 

virkamatkojen käytännön, jotta saataisiin 

aikaan huomattavia säästöjä, mutta panee 

merkille, että tällä hetkellä 13 henkilöstön 

jäsentä on pitkäaikaisella virkamatkalla 

(lähinnä yliopisto-opinnot/apurahat ja 

tekninen apu valmistauduttaessa unionin 

puheenjohtajakauteen sekä 

tiedotustoimistot); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Tarkistus  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. huomauttaa, että kaikkien unionin 

virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden, 

kabineteissa työskentelevä henkilöstö 

mukaan luettuna, on suoritettava 

tehtävänsä henkilöstösääntöjen 

määräyksiä noudattaen ainoastaan 

unionin edun mukaisesti; korostaa, että 

unionin virkamiehet saavat palkkansa 

veronmaksajien rahoista, joita ei ole 

tarkoitettu rahoittamaan yhdenkään 

puhemiehen kansallisia poliittisia 

intressejä edistäviä tiedotusmenoja tai 

muita henkilöstömenoja; kehottaa 

puhemiehistöä vahvistamaan 

parlamentille tätä asiaa koskevat selkeät 

säännöt; 

33. toteaa, että viestinnän pääosasto 

otti palvelukseensa toimihenkilön, jonka 

asemapaikka oli Bryssel; palauttaa 

mieliin, että pitkäaikaisen virkamatkan 

tarkoituksena oli vastata saksalaisen 

lehdistön lisääntyneeseen kiinnostukseen 

Euroopan parlamentin työskentelyä 

kohtaan (hallinnon vastaus talousarvion 

valvontavaliokunnan esittämään toiseen 

kyselyyn); panee tässä mielessä 

tyytyväisenä merkille, että toimihenkilö 

palveli täysin toimielimen edun 

mukaisesti; 

Or. en 


