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24.4.2017 A8-0153/50 

Tarkistus  50 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

35 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 35 a. panee merkille pääsihteerin 

vastauksen tiedusteluun parlamentin 

entisen puhemiehen valtuutetun 

avustajan toimintaa koskevasta 

tutkinnasta, ja toteaa, että tämän 

epäillään jättäneen täyttämättä 

velvoitteensa ilmoittaa ulkoisesta 

toiminnastaan; panee tyytyväisenä 

merkille, että tutkinta saatiin päätökseen 

tämän vuoden maaliskuun puolivälissä; 

pyytää pääsihteeriä toimittamaan tämän 

tutkinnan tulokset talousarvion 

valvontavaliokunnalle ja ilmoittamaan 

toteutettavista jatkotoimista;  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/51 

Tarkistus  51 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 38 a. pitää valitettavana, että nykyinen 

n+2-vastuuvapausmenettely ei anna 

jäsenille yleensä eikä erityisesti 

talousarvion valvontavaliokunnan 

jäsenille mahdollisuutta tutkia pikaisesti 

parlamentin hallinnoinnissa ja 

kirjanpidossa esiintyviä ongelmia ja tehdä 

tarvittavia korjauksia; toteaa, että tämä 

puute on erityisen merkittävä silloin, kun 

ongelmat koskevat toimielimen johtajaa, 

koska vastuuvapaus toimikauden 

viimeiseltä vuodelta voidaan myöntää 

vasta kaksi vuotta myöhemmin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/52 

Tarkistus  52 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 51 a. kummastelee jäsenten 

menettelysääntöjen 5 artiklan mukaisesti 

ilmoitettujen lahjojen alhaista 

lukumäärää; palauttaa mieliin, että 

kaikkien jäsenten on ilmoitettava 

parlamenttia virallisesti edustettaessa 

vastaanotetut lahjat; korostaa erityisesti, 

että toimielimen edellinen 

puheenjohtajisto ei ilmoittanut 

vastaanottaneensa yhtään lahjaa viimeksi 

kuluneiden viiden vuoden aikana; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Tarkistus  53 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 51 b. toteaa, että parlamentin brexitistä 

vastaavalla edustajalla on useissa 

yrityksissä maksettua toimintaa, josta hän 

on asianmukaisesti ilmoittanut 

sidonnaisuuksia koskevassa 

ilmoituksessaan; korostaa, että asemansa 

vuoksi hän tulee todennäköisesti saamaan 

pääsyn arkaluonteisiin tietoihin, joista voi 

olla etua näille yrityksille; on näin ollen 

huolissaan parlamentin työjärjestyksen 

liitteessä I olevan 3 artiklan 2 kohdan 

mukaisesta mahdollisesta eturistiriidasta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Tarkistus  54 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 51 c. pyytää parlamentin brexitistä 

vastaavaa edustajaa ryhtymään toimiin 

tilanteen korjaamiseksi näiden yritysten 

suhteen parlamentin työjärjestyksen 

liitteessä I olevan 3 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti; pyytää parlamentin 

puhemiestä varmistamaan, että tämä 

tilanne ei heikennä parlamentin 

uskottavuutta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Tarkistus  55 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

121 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 121 a. pitää käynnissä olevia 

neuvotteluja, jotka koskevat Wiertz-

rakennuksen ja sen puutarhan 

käyttämiseksi perustettavaa julkisen 

sektorin sisäistä kumppanuutta, 

valitettavina; toteaa, että hankkeella 

pyritään saamaan lisää kokoushuoneita 

ja että tavoitteeseen päästäisiin 

hallinnoimalla olemassa olevia 

kokoushuoneita nykyistä paremmin; 

toteaa näin ollen, että rakennustöihin 

arviolta kuluvat 2,1 miljoonaa euroa 

edustavat julkisten varojen tuhlaamista 

ajankohtana, jolloin parlamentin 

tärkeänä tavoitteena olisi oltava 

talousarvionsa leikkaaminen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Tarkistus  56 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

146 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 146 a. suhtautuu epäillen parlamentin 

henkilöstötaulukkoon, jossa uusi 

Euroopan tason poliittisista puolueista ja 

Euroopan tason poliittisista säätiöistä 

vastaava viranomainen kuuluu 

pääsihteerin hallintovastuun piiriin, sekä 

siihen, onko tämä organisaatiojärjestely 

asetuksen 1141/2014 6 artiklan 2 kohdan 

mukainen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Tarkistus  57 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

146 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 146 b. huomauttaa, että 

vastuuviranomainen on oikeushenkilö 

(6 artiklan 2 kohta)1a, että se sijoitetaan 

parlamenttiin, joka tarjoaa sille riittävät 

toimistotilat ja hallinnolliset tukipalvelut 

(6 artiklan 4 kohta), että sen henkilöstö 

tulee yhdestä tai useammasta unionin 

toimielimestä (6 artiklan 5 kohta) ja että 

sen määrärahat osoitetaan unionin 

yleisen talousarvion parlamenttia 

koskevan pääluokan erillisestä osastosta; 

kehottaa selventämään tulevaa 

vastuuvapausmenettelyä näiden artiklojen 

valossa; 

 _________________ 

 1a 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).  

Or. en 


