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11.4.2018 A8-0105/37 

Tarkistus  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. kehottaa puhemiehistöä ja 

pääsihteeriä raportoimaan etenkin 

seuraavista, jo vuotta 2015 koskevassa 

vastuuvapauspäätöslauselmassa 

hyväksytyistä parlamentin suosituksista: 

 – kehotus julkaista puhemiehistön 

kokousten esityslistat intranetissä hyvissä 

ajoin ennen kokouksia ja julkaista 

kokousten pöytäkirjat nykyistä 

nopeammin odottamatta, että ne ovat 

saatavilla kaikilla kielillä, sekä kehotus 

julkaista parlamentin verkkosivustolla 

pääsihteerin puhemiehistölle toimittamat 

asiaankuuluvat asiakirjat koneellisesti 

luettavassa muodossa, paitsi jos se on 

mahdotonta niihin sisältyvien tietojen 

luonteen vuoksi esimerkiksi 

henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä;1a 

 – pääsihteerille esitetty pyyntö antaa 

jäsenille mahdollisuus julkistaa 

halutessaan omilla verkkosivustoillaan 

yksityiskohtaisia tietoja parlamentin heille 

maksamista korvauksista toimittamalla 

heille helposti käsiteltävässä muodossa 

olevia tiedostoja; 1b 

 – parlamentin hallinnolle esitetty 

pyyntö laatia raportti siitä, miten 

edunvalvojat ja muut ulkopuoliset 

organisaatiot käyttävät parlamentin tiloja; 
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1 c 

 – huoli parlamentin jäsenten 

nykyisistä menettelysäännöistä, joita on 

ehkä vielä parannettava eturistiriitojen 

välttämiseksi kiinnittäen erityistä 

huomiota seuraaviin näkökohtiin: 1 d 

  – jäsenten sivutoiminen 

palkkatyö 

  – entisten jäsenten 

edunvalvontatoiminta unionin 

toimielimissä kaudella, jolloin heillä on 

oikeus siirtymäkauden korvaukseen 

  – jäsenten sidonnaisuuksia 

koskevien ilmoitusten rekisteröinti 

  – neuvoa-antavan komitean 

kokoonpano ja valtuudet; 

 – puhemiehistölle esitetty kehotus 

aloittaa vuoropuhelu 

paikallisviranomaisten kanssa sen 

selvittämiseksi, miten ne voivat osallistua 

Euroopan historian talon rahoitukseen; 1 

e 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, annettu 27. huhtikuuta 

2017, joka sisältää huomautukset, jotka 

ovat erottamaton osa päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti, 40 

ja 41 kohta (2016/2152(DEC)). 

 1 b Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, annettu 27. huhtikuuta 

2017, joka sisältää huomautukset, jotka 

ovat erottamaton osa päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti, 47 

kohta (2016/2152(DEC)). 

 1 c Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, annettu 27. huhtikuuta 
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2017, joka sisältää huomautukset, jotka 

ovat erottamaton osa päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti, 51 

kohta (2016/2152(DEC)). 

 1 d Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, annettu 27. huhtikuuta 

2017, joka sisältää huomautukset, jotka 

ovat erottamaton osa päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti, 52 

kohta (2016/2152(DEC)). 

 1 e Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, annettu 27. huhtikuuta 

2017, joka sisältää huomautukset, jotka 

ovat erottamaton osa päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka I – Euroopan parlamentti, 69 

kohta (2016/2152(DEC)). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Tarkistus  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kannustaa pääsihteeriä 

neuvottelemaan Belgian rautatieyhtiön 

kanssa Brysselin–Luxemburgin 

rautatieaseman ja Zaventemin lentoaseman 

välisten suorien junayhteyksien 

lisäämisestä jäsenten kannalta 

ruuhkaisimpina saapumis- ja lähtöaikoina, 

jotta säästetään matkustusaikaa ja 

pienennetään jäsenten hiilijalanjälkeä; 

kehottaa pääsihteeristöä edistämään 

jäsenten junankäyttöä; 

35. kannustaa pääsihteeriä 

neuvottelemaan Belgian rautatieyhtiön 

kanssa Brysselin–Luxemburgin 

rautatieaseman ja Zaventemin lentoaseman 

välisten suorien junayhteyksien 

lisäämisestä jäsenten kannalta 

ruuhkaisimpina saapumis- ja lähtöaikoina, 

jotta säästetään matkustusaikaa ja 

pienennetään jäsenten hiilijalanjälkeä; 

kehottaa pääsihteeristöä edistämään 

jäsenten junankäyttöä esimerkiksi 

poistamalla jäseniltä mahdollisuuden 

virka-auton käyttöön lentokentillä silloin, 

kun käytettävissä on suoria 

junayhteyksiä; 

Or. en 



 

AM\1150849FI.docx  PE618.413v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2018 A8-0105/39 

Tarkistus  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

57 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 57 a. toteaa, että LUX-palkinnon jakoa 

seuraavien katsojien määrä on edelleen 

hyvin pieni ja asettaa palkinnon 

oikeutuksen kyseenalaiseksi; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Tarkistus  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

57 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 57 b. kehottaa uudelleen puhemiehistöä 

jatkamaan vuoropuhelua 

paikallisviranomaisten kanssa sen 

selvittämiseksi, miten ne voivat lisätä 

panostaan Euroopan historian talon 

rahoitukseen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Tarkistus  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a. toteaa kuitenkin, ettei tällaisilla 

ulkoistamispäätöksillä voida perustella 

koko ulkopuolisen henkilöstön käyttöä ja 

että esimerkiksi innovoinnin ja teknisen 

tuen pääosastossa ulkopuolisen 

henkilöstön ja virkamiesten välistä 

suhdetta on vaikea perustella; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Tarkistus  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

87 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 87 a. muistuttaa pitävänsä erittäin 

valitettavana päätöstä vaihtaa jäsenten ja 

heidän avustajiensa toimistojen kalusteet 

Brysselissä; toteaa, että suurin osa 

kalusteista on täysin käyttökelpoisia ja 

ulkonäöltään kelvollisia eikä ole mitään 

tarvetta vaihtaa niitä; ei edelleenkään 

pidä joidenkin jäsenten palautetta – 

yleisen kyselyn sijaan – yksinään 

riittävänä perusteena kalusteiden 

vaihtamiseen ja pitää hallinnon esittämiä 

makuun, muotiin tai vanhentuneeseen 

tyyliin liittyviä argumentteja yhtä lailla 

riittämättöminä; katsoo, että yksittäiset 

kalusteet olisi vaihdettava vain, jos niissä 

näkyy selviä vaurioita tai merkittävää 

kulumista tai jos niiden avulla vältetään 

työpaikalla erityinen tai yleinen 

terveysriski (kehittämällä esimerkiksi 

toimistopöytien ja -tuolien 

ergonomisuutta); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Tarkistus  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

87 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 87 b. muistuttaa pääsihteeriä 

henkilöstökomitean tekemän toimistojen 

yhteiskäyttöä koskevan kyselyn tuloksista 

ja toteaa, että kyselyyn osallistui 

3 000 vastaajaa, joista 80 prosenttia 

vastusti toimistojen yhteiskäyttöä; 

kehottaa pääsihteeriä valmistelemaan 

suunnitelman henkilöstön kuulemista 

varten ja toteuttamaan jatkotoimia 

kyselyn tuloksien perusteella; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Tarkistus  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

100 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

100. toteaa, että parlamentti takaa 

eläkeoikeuksien maksamisen, jos ja kun 

rahasto ei kykene itse täyttämään 

velvoitteitaan; panee tyytyväisenä merkille 

pääsihteerin ilmoituksen, jonka mukaan 

hän on esittänyt puhemiehistölle 

toimintasuunnitelman; 

100. toteaa, että parlamentti takaa 

nykyisin eläkeoikeuksien maksamisen, jos 

ja kun rahasto ei kykene itse täyttämään 

velvoitteitaan; kehottaa jälleen kerran 

puhemiehistöä arvioimaan eläkerahaston 

nykyistä tilannetta mahdollisimman pian; 

pyytää puhemiehistöä palauttamaan 

kiireellisesti mieleensä sen 

1. huhtikuuta 2009 tekemän päätöksen, 

jonka mukaan parlamentti täyttää 

lainmukaisen velvollisuutensa ja turvaa 

eläkejärjestelmän jäsenille lisäeläkettä 

koskevan oikeuden, joka säilyy 

hankittuna eläkerahastossa sen ehtymisen 

jälkeen, ja kehittämään ratkaisuja vajeen 

vähentämiseksi korottamalla 

eläkemaksuja tai vetoamalla entisiin 

jäseniin, jotta he osallistuisivat 

vapaaehtoisesti tähän vähentämällä 

vapaaehtoisesti vapaaehtoista eläkettään 

tai luopumalla siitä; panee tyytyväisenä 

merkille pääsihteerin ilmoituksen, jonka 

mukaan hän on esittänyt puhemiehistölle 

toimintasuunnitelman; pyytää 

puhemiehistöä tarkastelemaan tässä 

yhteydessä myös rahastoa hallinnoivan 

vakuutusyhtiön toimintaa ja 

harkitsemaan rahastosta hyötyvien 

henkilöiden nimien julkistamista sikäli 

kuin se on henkilötietojen suojasta 
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annetun unionin lainsäädännön 

mukaista; 

Or. en 

 


