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Tarkistus  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Päätösehdotus 1 

1 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

1. myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle 

vastuuvapauden oikeusasiamiehen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 / lykkää päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 

oikeusasiamiehelle oikeusasiamiehen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013; 

1. lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan 

oikeusasiamiehelle oikeusasiamiehen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. ottaa huomioon, että oikeusasiamies 

on sitoutunut jatkamaan 

palvelukseenotto- ja hankintamenettelyjen 

seurannan ja valvonnan oikea-

aikaisuuden parantamista koskevan 

järjestelmänsä kehittämistä, ja kannustaa 

oikeusasiamiestä jatkamaan etuisuuksien 

hallinnoinnin valvontaa ja 

tuloksellisuutensa parantamista; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Zigmantas Balčytis 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. panee merkille, että oikeusasiamies 

pyrkii jatkuvasti parantamaan 

rahoitussuunnittelua ja siten 

varmistamaan talousarvion 

mahdollisimman tehokkaan toteutuksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. pyytää liittämään oikeusasiamiehen 

vuotuiseen toimintakertomukseen 

kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, 

erityisesti siksi, että tällaiset kustannukset 

on perusteltava asianmukaisesti ja niiden 

on pysyttävä kohtuullisina; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa oikeusasiamiestä kehittämään 

yhteistyössä muiden toimielinten kanssa 

käännöskustannusten yhdenmukaisen 

8. panee huolestuneena merkille valtaisat 

erot eri toimielinten 

käännöskustannuksissa; pyytää näin 
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esittämismenetelmän, jotta kustannusten 

analysointia ja vertailua voidaan 

yksinkertaistaa; 

ollen kääntämistä käsittelevää 

toimielinten välistä työryhmää tutkimaan 

kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan 

ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja 

käännöskustannusten 

yhdenmukaistamiseksi pitäen 

mahdollisimman pitkälti kiinni työn 

laadusta ja kielellisestä 

monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä 

varten työryhmän on käynnistettävä 

uudestaan toimielinten välinen yhteistyö, 

jonka mukaisesti otetaan käyttöön 

parhaat yhteiset käytännöt ja tulokset ja 

määritetään, millä aloilla toimielinten 

yhteistyötä ja sopimuksia toimielinten 

välillä voidaan lujittaa; toteaa, että lisäksi 

työryhmä pyrkii kehittämään kaikille 

toimielimille yhteisen 

käännöskustannusten 

esittämismenetelmän, jotta kustannusten 

analysointia ja vertailua voidaan 

yksinkertaistaa, ja se esittää tulokset 

ennen vuoden 2015 loppua; pyytää 

kaikkia toimielimiä osallistumaan 

aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän 

työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, 

että monikielisyyden kunnioittaminen 

unionin toimielimissä on olennaista, jotta 

kaikille unionin kansalaisille taattaisiin 

yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset 

mahdollisuudet; 

Or. es 

 

Tarkistus  6 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa oikeusasiamiestä kehittämään 

yhteistyössä muiden toimielinten kanssa 

käännöskustannusten yhdenmukaisen 

esittämismenetelmän, jotta kustannusten 

8. kehottaa oikeusasiamiestä kehittämään 

yhteistyössä muiden toimielinten kanssa 

käännös- ja tulkkauskustannusten 
yhdenmukaisen esittämismenetelmän, jotta 
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analysointia ja vertailua voidaan 

yksinkertaistaa; 

kustannusten analysointia ja vertailua 

voidaan yksinkertaistaa, ja toteuttamaan 

tämän Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen johdolla;  

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee kuitenkin merkille, että 12 ja 

18 kuukauden sisällä ratkaistujen 

tutkintojen osuus on edelleen 

oikeusasiamiehen asettamien tavoitteiden 

alapuolella; katsoo, että 90 prosentin 

tavoite on realistinen ja saavutettavissa; 

odottaa, että tavoitteeseen päästään vuonna 

2014 ja tulokset kerrotaan 

yksityiskohtaisesti vuotuisessa 

toimintakertomuksessa; 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 

vuonna 2013 saavutettiin laajalti 

tutkintojen ratkaisua alle vuoden sisällä 

koskeva tavoite (70 prosentissa 

tutkintoja); toteaa, että 18 kuukauden 

sisällä ratkaistujen tutkintojen osuus on 

noussut 79 prosentista 81 prosenttiin, 

mutta on edelleen oikeusasiamiehen 

asettamien tavoitteiden alapuolella; katsoo, 

että 90 prosentin tavoite on realistinen ja 

saavutettavissa; odottaa, että tavoitteeseen 

päästään vuonna 2014 ja tulokset kerrotaan 

yksityiskohtaisesti vuotuisessa 

toimintakertomuksessa; pitää myönteisenä 

erityisten oma-aloitteisten tutkintojen 

käynnistämistä ja pyytää tietoja niiden 

ensimmäisistä tuloksista; 

Or. es 

Tarkistus  8 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. on tyytyväinen, että oikeusasiamies sai 

vuonna 2012 Euroopan 

11. on tyytyväinen, että oikeusasiamies sai 

vuonna 2012 Euroopan 
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laadunhallintajärjestöltä merkittävän 

Committed of Excellence -tunnustuksen; 

laadunhallintajärjestöltä merkittävän 

Committed of Excellence -tunnustuksen ja 

että se on ylläpitänyt erinomaista, 

tuottoisaa suhdettaan järjestöön vuonna 

2013; 

Or. es 

 

Tarkistus  9 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että oikeusasiamiehen 

toimisto järjesti vuonna 2013 

henkilöstölleen ”Away Days” 

-tilaisuuksia, konferensseja ja vastaavia 

tapahtumia huomattavasti useammin kuin 

muut toimielimet ja että niistä aiheutui 

suuria kuluja; ottaa huomioon, että 

kriisien ja yleisten budjettileikkausten 

aikana unionin toimielimen ulkopuolella 

toimielinten henkilöstölle järjestettyjen 

tilaisuuksien kustannuksia olisi karsittava 

ja tilaisuudet olisi järjestettävä 

mahdollisuuksien mukaan toimielinten 

omissa tiloissa ottaen huomioon, että 

kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei 

ole riittävä peruste näin korkeille 

kustannuksille; 

Or. es 
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Tarkistus  10 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. panee tyytyväisenä merkille, että 

Euroopan oikeusasiamiehen virkaan on 

valittu nainen; ilmaisee kuitenkin 

huolensa siitä, että oikeusasiamiehen 

toimiston vastuutehtävissä ei ole naisia; 

kehottaa toteuttamaan etenkin 

johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien suunnitelman, jotta 

tämä epätasapaino saataisiin nopeasti 

korjattua; 

Or. es 

 

Tarkistus  11 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa oikeusasiamiestä 

sisällyttämään vuotuisiin 

toimintakertomuksiinsa tulokset ja 

päätelmät niistä loppuun käsitellyistä 

OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan 

kohteena oli toimielin tai sen 

palveluksessa oleva henkilö; 
 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Inés Ayala Sender 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. hyväksyy täysin Euroopan 

oikeusasiamiehen toimiston edistämän 

avoimuuspolitiikan ja kehottaa ottamaan 

käytäntöön menettelyn, jossa määrättyjen 

julkaisujen mahdollinen vaikutus 

arvioidaan etukäteen ja jossa niihin 

liitetään tarvittaessa selitys, jotta sisältöä 

ei voida manipuloida eri tarkoituksiin; 

toteaa, että oikeusasiamiehen olisi 

käynnistettävä tämä menettely 

yhteistyössä Euroopan 

tietosuojavaltuutetun, komission ja sen 

toimielimen kanssa, jota julkaisu koskee; 

Or. es 

 

 


