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7.3.2018 A8-0041/51 

Tarkistus  51 

Gérard Deprez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että parlamentti antaa 

hyväksyntänsä tulevalle monivuotiselle 

rahoituskehykselle vain, jos neuvosto ja 

komissio sitoutuvat muuttamaan SEUT:n 

311 artiklaa perussopimuksen seuraavan 

muutoksen yhteydessä, jotta varmistetaan 

neuvoston ja parlamentin 

yhdenvertaisuus niiden tulojen 

kartuttamista koskevissa tehtävissä; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Tarkistus  52 

Gérard Deprez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Gérard Deprez 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. kehottaa neuvostoa ja komissiota 

perussopimuksen tulevan 

uudelleentarkastelun yhteydessä 

tukemaan parlamentin pyyntöä SEUT:n 

311 artiklan muuttamisesta, jotta 

vahvistetaan parlamentin roolia omien 

varojen hyväksymismenettelyssä; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Tarkistus  53 

Gérard Deprez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Gérard Deprez 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. muistuttaa, että Lissabonin 

sopimuksella otettiin käyttöön omia varoja 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevia uusia määräyksiä, joiden 

perusteella neuvosto voi antaa asetuksen 

määräenemmistöllä parlamentin 

hyväksynnän jälkeen; pitää kuitenkin 

valitettavana, että useat 

täytäntöönpanomääräykset ja etenkin ne, 

jotka koskevat BKTL varojen laskemista, 

ovat edelleen osa omia varoja koskevaa 

päätöstä; kehottaa siksi sujuvoittamaan 

omia varoja koskevan päätöksen 

hyväksymistä, johon olisi sovellettava 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, mikä 

tarkoittaa määräenemmistöpäätöstä 

neuvostossa ja yhteispäätöstä parlamentin 

kanssa; muistuttaa, että Eurooppa-

neuvosto voi SEU-sopimuksen 48 artiklan 

7 kohdan nojalla tehdä päätöksen siitä, 

että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

piiriin kuulumattomia säädöksiä voidaan 

hyväksyä kyseisessä 

lainsäätämisjärjestyksessä, mikä on 

selvästi demokraattisempaa ja 

avoimempaa; kehottaa Eurooppa-

neuvostoa käynnistämään viipymättä 

tällaisen mekanismin; 

7. muistuttaa, että Lissabonin 

sopimuksella otettiin käyttöön omia varoja 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevia uusia määräyksiä, joiden 

perusteella neuvosto voi antaa asetuksen 

määräenemmistöllä parlamentin 

hyväksynnän jälkeen; pitää kuitenkin 

valitettavana, että useat 

täytäntöönpanomääräykset ja etenkin ne, 

jotka koskevat BKTL-varojen laskemista, 

ovat edelleen osa omia varoja koskevaa 

päätöstä; kehottaa siksi sujuvoittamaan 

omia varoja koskevan päätöksen 

hyväksymistä; kehottaa neuvostoa ja 

komissiota perussopimuksen tulevan 

uudelleentarkastelun yhteydessä 

tukemaan parlamentin pyyntöä SEUT:n 

311 artiklan muuttamisesta, jotta 

vahvistetaan parlamentin roolia omien 

varojen hyväksymismenettelyssä; 

Or. en 
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