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Tarkistus 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä 
vastuuvapauden myöntämisestä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan 
Euroopan unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 2
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä 
vastuuvapauden myöntämisestä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;
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operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan 
Euroopan unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 3
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä 
vastuuvapauden myöntämisestä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan 
Euroopan unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 4
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 

1. hyväksyy vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
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unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen 
/ lykkää vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämistä;

unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen 
/ lykkää vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan Euroopan 
unionin viraston (eu-LISA) 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 6
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että 1. panee merkille, että 
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varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
73,85 prosenttia, mikä merkitsee 
24,82 prosentin vähennystä vuoteen 2017 
verrattuna; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 90,56 prosenttia, mikä 
merkitsee 0,98 prosentin vähennystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
75,2 prosenttia; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 94,08 prosenttia, mikä 
merkitsee 2,55 prosentin lisäystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 7
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
73,85 prosenttia, mikä merkitsee 
24,82 prosentin vähennystä vuoteen 2017 
verrattuna; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 90,56 prosenttia, mikä 
merkitsee 0,98 prosentin vähennystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
75,2 prosenttia; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 94,08 prosenttia, mikä 
merkitsee 2,55 prosentin lisäystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 8
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Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
73,85 prosenttia, mikä merkitsee 
24,82 prosentin vähennystä vuoteen 2017 
verrattuna; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 90,56 prosenttia, mikä 
merkitsee 0,98 prosentin vähennystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
75,18 prosenttia; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 94,08 prosenttia, mikä 
merkitsee 2,55 prosentin lisäystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 9
Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
73,85 prosenttia, mikä merkitsee 
24,82 prosentin vähennystä vuoteen 2017 
verrattuna; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 90,56 prosenttia, mikä 
merkitsee 0,98 prosentin vähennystä 

1. pitää valitettavana, että 
varainhoitovuonna 2018 toteutetun 
talousarvion seurannan tuloksena 
talousarvion toteutusaste oli 
75,18 prosenttia; huomauttaa, että alhainen 
toteutusaste perustuu maksattamatta oleviin 
sitoumuksiin, jotka liittyvät lähinnä 
toimintamenoihin, joita varten ei vielä ollut 
hyväksytty oikeusperustaa; panee lisäksi 
merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 94,08 prosenttia, mikä 
merkitsee 2,55 prosentin lisäystä 
vuoteen 2017 verrattuna;
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vuoteen 2017 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 10
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan viraston talousarvion toteutusaste 
jäi suunniteltua pienemmäksi, mikä johtui 
säädösten hyväksymisen tai voimaantulon 
viivästymisestä, eikä virasto voinut 
vaikuttaa asiaan, ja toteaa, että tilanne 
vaikutti sekä olemassa olevien 
järjestelmien kehitykseen että uusien 
järjestelmien kehittämiseen; toteaa, että 
tämän seurauksena virasto palautti 
komissiolle 74 000 000 euroa 
maksumäärärahoina ja siirsi seuraavalle 
vuodelle 49 000 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina, mikä asettaa 
kyseenalaisiksi komission laatimiin 
rahoitusselvityksiin sisältyvät suunnittelun 
perustana olevat oletukset; kehottaa 
virastoa yhdessä komission kanssa 
huolehtimaan siitä, että 
talousarviosuunnittelu mukautetaan 
paremmin säädösten aikatauluun;

3. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan viraston talousarvion toteutusaste 
jäi suunniteltua pienemmäksi, mikä johtui 
säädösten hyväksymisen tai voimaantulon 
viivästymisestä, eikä virasto voinut 
vaikuttaa asiaan, ja toteaa, että tilanne 
vaikutti sekä olemassa olevien 
järjestelmien kehitykseen että uusien 
järjestelmien kehittämiseen; toteaa, että 
tämän seurauksena virasto palautti 
komissiolle 74 000 000 euroa 
maksumäärärahoina ja siirsi seuraavalle 
vuodelle 49 000 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina, mikä asettaa 
kyseenalaisiksi komission laatimiin 
rahoitusselvityksiin sisältyvät suunnittelun 
perustana olevat oletukset; korostaa, että 
talousarvioon viedyt määrärahat viraston 
hyväksytyssä talousarviossa niihin 
säädöksiin liittyen, joita ei ole vielä 
hyväksytty, aikaansaavat huomattavia 
riskejä moitteettomaan varainhoitoon; 
kehottaa komissiota yhdessä viraston 
kanssa huolehtimaan siitä, että 
talousarviosuunnittelu mukautetaan 
paremmin säädösten aikatauluun;

Or. en

Tarkistus 11
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
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Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille viraston muiden 
unionin virastojen kanssa tekemän 
yhteistyön ja sille joulukuussa 2018 
voimaan tulleella asetuksella (EU) 
2018/172618 annetun vahvistetun 
toimeksiannon, joka tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia yhteistyön lujittamiseen, 
ennakoivan neuvonnan ja lisätuen ja -avun 
tarjoamiseen komissiolle, jäsenvaltioille ja 
muille oikeus- ja sisäasioiden alan 
virastoille sekä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa tehtävän työn tiivistämiseen;

4. panee tyytyväisenä merkille 
viraston muiden unionin virastojen kanssa 
tekemän yhteistyön ja sille joulukuussa 
2018 voimaan tulleella asetuksella (EU) 
2018/172618 annetun vahvistetun 
toimeksiannon, joka tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia yhteistyön lujittamiseen, 
ennakoivan neuvonnan ja lisätuen ja -avun 
tarjoamiseen komissiolle, jäsenvaltioille ja 
muille oikeus- ja sisäasioiden alan 
virastoille sekä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa tehtävän työn tiivistämiseen;

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1726, annettu 
14. marraskuuta 2018, vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-
alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavasta Euroopan 
unionin virastosta (eu-LISA) sekä 
asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja 
neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 
muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 
1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 
21.11.2018, s. 99).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1726, annettu 
14. marraskuuta 2018, vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-
alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavasta Euroopan 
unionin virastosta (eu-LISA) sekä 
asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja 
neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 
muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 
1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 
21.11.2018, s. 99).

Or. en

Tarkistus 12
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 esittämien 
huomautusten ja huomioiden perusteella, 

6. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 esittämien 
huomautusten ja huomioiden perusteella, 
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että virasto hallinnoi kolmea erillistä, 
integroimatonta laaja-alaista 
tietojärjestelmää näitä järjestelmiä 
koskevien säädösten mukaisesti ja että 
näistä säädöksistä johtuvat erilaiset 
kehitysaikataulut ja rajoitukset ovat 
johtaneet siihen, että tietojärjestelmiä on 
kehitetty erillisinä ja integroimattomasti; 
toteaa, että viraston mielestä tällainen 
toimintatapa ei ole kestävä eikä tehokas 
niin operatiivisesta kuin talousarvionkaan 
näkökulmasta; panee edelleen merkille, 
että virasto on etenkin komission 
yhteentoimivuusaloitteen innoittamana 
käynnistänyt aloitteen 
järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun 
virtaviivaistamisesta;

että virasto hallinnoi kolmea erillistä, 
integroimatonta laaja-alaista 
tietojärjestelmää näitä järjestelmiä 
koskevien säädösten mukaisesti ja että 
näistä säädöksistä johtuvat erilaiset 
kehitysaikataulut ja rajoitukset ovat 
johtaneet siihen, että tietojärjestelmiä on 
kehitetty erillisinä ja integroimattomasti; 
toteaa, että viraston mielestä tällainen 
toimintatapa ei ole kestävä eikä tehokas 
niin operatiivisesta kuin talousarvionkaan 
näkökulmasta; panee tyytyväisenä 
merkille, että virasto on etenkin komission 
yhteentoimivuusaloitteen innoittamana 
käynnistänyt aloitteen 
järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun 
virtaviivaistamisesta; kannustaa virastoa 
selvittämään tarkemmin mahdollisuuksia 
laatia yhteisiä menettelyjä ja jaettuja 
järjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 13
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 esittämien 
huomautusten ja huomioiden perusteella, 
että virasto hallinnoi kolmea erillistä, 
integroimatonta laaja-alaista 
tietojärjestelmää näitä järjestelmiä 
koskevien säädösten mukaisesti ja että 
näistä säädöksistä johtuvat erilaiset 
kehitysaikataulut ja rajoitukset ovat 
johtaneet siihen, että tietojärjestelmiä on 
kehitetty erillisinä ja integroimattomasti; 
toteaa, että viraston mielestä tällainen 
toimintatapa ei ole kestävä eikä tehokas 
niin operatiivisesta kuin talousarvionkaan 
näkökulmasta; panee edelleen merkille, 

6. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 esittämien 
huomautusten ja huomioiden perusteella, 
että virasto hallinnoi kolmea erillistä, 
integroimatonta laaja-alaista 
tietojärjestelmää näitä järjestelmiä 
koskevien säädösten mukaisesti ja että 
näistä säädöksistä johtuvat erilaiset 
kehitysaikataulut ja rajoitukset ovat 
johtaneet siihen, että tietojärjestelmiä on 
kehitetty erillisinä ja integroimattomasti; 
toteaa, että viraston mielestä tällainen 
toimintatapa ei ole kestävä eikä tehokas 
niin operatiivisesta kuin talousarvionkaan 
näkökulmasta; panee tyytyväisenä 



AM\1195665FI.docx 11/22 PE645.047v01-00

FI

että virasto on etenkin komission 
yhteentoimivuusaloitteen innoittamana 
käynnistänyt aloitteen 
järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun 
virtaviivaistamisesta;

merkille, että virasto on etenkin komission 
yhteentoimivuusaloitteen innoittamana 
käynnistänyt aloitteen 
järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun 
virtaviivaistamisesta;

Or. en

Tarkistus 14
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että virastolle 
kohdennetut varat jäävät tehottomiksi, jos 
ei ole poliittista tahtoa uudistaa nopeasti 
nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa; 
painottaa, että tällä politiikalla voi olla 
vain dramaattisia seurauksia ja siksi on 
aika toteuttaa tiukkaa politiikkaa samaan 
tapaan kuin Australiassa, jonka alueelle 
ei päästetä ainuttakaan maahanmuuttajaa 
ilman viisumia; kehottaa näin ollen 
unionia ja jäsenvaltioita neuvottelemaan 
lähtö- ja kauttakulkumaina olevien 
kolmansien maiden kanssa 
takaisinottosopimusten tehokkaan 
täytäntöönpanon helpottamiseksi ja 
varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 15
Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 
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toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa;

toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa; panee 
tyytyväisenä merkille viraston vastauksen, 
jonka mukaan tämän täyttöasteen 
voidaan katsoa johtuvan viivästyksistä 
säädösten antamisessa, ja kehottaa 
virastoa raportoimaan tulevasta 
edistymisestä;

Or. en

Tarkistus 16
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 
toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa;

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 
toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa; toteaa, että 
tämän täyttöasteen voidaan katsoa 
johtuvan viivästyksistä asiaan liittyvien 
säädösten antamisessa;

Or. en

Tarkistus 17
Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 
toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa;

7. panee huolestuneena merkille, että 
31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukon 
toimista oli täytettynä vain 89,71 prosenttia 
ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 
136 väliaikaisesta toimesta oli täytetty 122 
(vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 131); 
panee merkille, että vuonna 2018 
virastossa työskenteli lisäksi 
31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
9 kansallista asiantuntijaa; toteaa, että 
tämän täyttöasteen voidaan katsoa 
johtuvan viivästyksistä asiaan liittyvien 
säädösten antamisessa;

Or. en

Tarkistus 18
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. panee huolestuneena merkille, että 
hallintoneuvoston ilmoitettu 
sukupuolijakauma vuonna 2018 oli hyvin 
epätasainen, sillä jäsenistä 40 oli miehiä 
ja kuusi naisia;

Or. en

Tarkistus 19
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 tekemien 
huomioiden ja huomautusten perusteella, 
että virasto on tietoinen pienen 
henkilöstömäärän sen toiminnan 
jatkuvuudelle aiheuttamista merkittävistä 
riskeistä ja se on ohjelma-asiakirjoissaan 
pyytänyt lisähenkilöstöä; toteaa, että 
tällainen henkilöstön lisäys edellyttää 
parlamentin ja neuvoston hyväksyntää ja 
että virasto pyrkii lieventämään riskiä 
priorisoimalla tehtäviä uudelleen ja 
nopeuttamalla palvelukseenottoa;

8. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen vuonna 2018 tekemien 
huomioiden ja huomautusten perusteella, 
että virasto on tietoinen pienen 
henkilöstömäärän sen toiminnan 
jatkuvuudelle aiheuttamista merkittävistä 
riskeistä; korostaa, että virasto on 
ohjelma-asiakirjoissaan pyytänyt 
lisähenkilöstöä; toteaa, että tällainen 
henkilöstön lisäys edellyttää parlamentin ja 
neuvoston hyväksyntää ja että virasto 
pyrkii lieventämään riskiä priorisoimalla 
tehtäviä uudelleen ja nopeuttamalla 
palvelukseenottoa; toteaa, että nykyisen 
käytännön mukaan säädöksen 
täytäntöönpanoon tarvittava henkilöstö 
otetaan palvelukseen vasta sen jälkeen, 
kun säädös on tullut voimaan, ja 
huomauttaa, että tällöin nykyisen 
henkilöstön odotetaan huolehtivan 
säädöksen täytäntöönpanoa 
valmistelevista toimista, mikä venyttää 
viraston ydinryhmän resursseja ja 
aiheuttaa näin ollen riskin, että se 
vaikuttaa viraston päivittäisestä 
toiminnasta suoriutumiseen; kehottaa 
komissiota sallimaan, että osa 
henkilöstöstä voidaan ottaa palvelukseen 
etupainotteisesti säädösehdotuksen 
mukaisesti, jotta virasto voi valmistautua 
tehokkaasti säädöksen täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 20
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että nykyinen käytäntö, 
jonka mukaan virasto voi ottaa 
palvelukseensa säädöksen 
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täytäntöönpanoon tarvittavan henkilöstön 
vasta sen jälkeen, kun säädös on tullut 
voimaan, venyttää viraston ydinryhmän 
resursseja ja aiheuttaa näin ollen riskin, 
että virasto ei pysty suoriutumaan hyvin 
päivittäisestä toiminnastaan; panee 
merkille, että tilintarkastustuomioistuin 
on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan 
konsultointitehtäviin palkataan 
ulkopuolista henkilöstöä, ja kehottaa 
puuttumaan viraston riippuvuuteen 
tämän alan ulkopuolisen henkilöstön 
palvelukseenotosta, sillä virasto vastaa 
unionin laaja-alaisista tietojärjestelmistä; 
kehottaa siksi komissiota sallimaan, että 
osa henkilöstöstä voidaan ottaa 
palvelukseen etupainotteisesti 
säädösehdotuksen mukaisesti, jotta 
virasto voi valmistella tällaisen säädöksen 
täytäntöönpanon edellyttämää työtä;

Or. en

Tarkistus 21
Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa, että virasto voi ottaa 
palvelukseensa säädöksen 
täytäntöönpanoon tarvittavan henkilöstön 
vasta sen jälkeen, kun säädös on tullut 
voimaan, ja korostaa, että tämä venyttää 
viraston ydinryhmän resursseja ja 
aiheuttaa näin ollen riskin 
epätyydyttävästä suoriutumisesta; 
kehottaa siksi komissiota sallimaan, että 
osa henkilöstöstä voidaan ottaa 
palvelukseen etupainotteisesti 
säädösehdotuksen mukaisesti, jotta 
virasto voi valmistella tällaisen säädöksen 
täytäntöönpanon edellyttämää työtä;
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Or. en

Tarkistus 22
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan viraston valintalautakunta poikkesi 
erään rekrytointimenettelyn yhteydessä 
julkaistusta avointa toimea koskevasta 
ilmoituksesta ja sovelsi ilmoitettua 
korkeampaa vähimmäispistemäärää 
varallaololuetteloon valittaviin hakijoihin, 
mikä heikensi menettelyn avoimuutta; 
panee merkille viraston vastauksen, että se 
on mukauttanut käytäntöään kesken 
olevissa menettelyissä ja 
palvelukseenottomenettelyn ohjeisiin 
sisällytetään periaate, jonka mukaan 
varallaololuetteloon pääsyn kynnysarvon 
tulee olla vahvistettu etukäteen; kehottaa 
virastoa varmistamaan, että julkaistuja 
valintakriteereitä noudatetaan;

9. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan viraston valintalautakunta poikkesi 
erään rekrytointimenettelyn yhteydessä 
julkaistusta avointa toimea koskevasta 
ilmoituksesta ja sovelsi ilmoitettua 
korkeampaa vähimmäispistemäärää 
varallaololuetteloon valittaviin hakijoihin, 
mikä heikensi menettelyn avoimuutta; 
panee merkille viraston vastauksesta, että 
se sitoutuu käyttämään tiukempaa 
sanamuotoa jatkossa julkaistavissa 
avoimia toimia koskevissa ilmoituksissa; 
panee tyytyväisenä merkille, että virasto 
on välittömästi mukauttanut käytäntöään 
kesken olevissa menettelyissä ja 
palvelukseenottomenettelyn ohjeisiin 
sisällytetään periaate, jonka mukaan 
varallaololuetteloon pääsyn kynnysarvon 
tulee olla vahvistettu etukäteen; kehottaa 
virastoa varmistamaan, että julkaistuja 
valintakriteereitä noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 23
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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11. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan kaksi tarkastettua maksua, jotka 
liittyivät Schengenin tietojärjestelmän 
toimintaa koskevaan korjaavaan ylläpitoon 
(MWS), olivat osittain sääntöjenvastaisia, 
sillä virasto oli muuttanut yhtä 
erillissopimusta nostamalla kuukausittaisia 
ylläpitokuluja tekemättä MWS-
puitesopimukseen asianomaista 
hinnankorotusta koskevaa muutosta ja 
myöhemmin jatkanut erillissopimuksen 
kestoa puolellatoista kuukaudella MWS-
puitesopimuksen voimassaolon päätyttyä; 
korostaa, että kuukausittaisesta ylläpidosta 
maksettu lisäkulu ja puitesopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen 
ylläpidosta maksettu määrä ovat 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että viivytykset seuraajan 
puitesopimuksen käynnistämisessä, 
mukaan lukien lisätoimet, joihin ryhdyttiin 
sopimuksen tekemisen aikana, johtivat 
vaatimukseen varmistaa Schengenin 
tietojärjestelmän jatkuva ylläpito viraston 
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja 
että se on viemässä päätökseen 
tarkistusluettelon ja hankintamenettelyjen 
mallipohjien sarjan toteuttamisen sekä 
joukon voimavaroja tukevia tekijöitä, joita 
tarvitaan operatiivisten toimien ja 
ensisijaisten hankintojen suunnittelun 
tukemiseen; kehottaa virastoa 
varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

11. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan kaksi tarkastettua maksua, jotka 
liittyivät Schengenin tietojärjestelmän 
toimintaa koskevaan korjaavaan ylläpitoon 
(MWS), olivat osittain sääntöjenvastaisia, 
sillä virasto oli muuttanut yhtä 
erillissopimusta nostamalla kuukausittaisia 
ylläpitokuluja tekemättä MWS-
puitesopimukseen asianomaista 
hinnankorotusta koskevaa muutosta ja 
myöhemmin jatkanut erillissopimuksen 
kestoa puolellatoista kuukaudella MWS-
puitesopimuksen voimassaolon päätyttyä; 
korostaa, että kuukausittaisesta ylläpidosta 
maksettu lisäkulu ja puitesopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen 
ylläpidosta maksettu määrä ovat osittain 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että viivytykset seuraajan 
puitesopimuksen käynnistämisessä, 
mukaan lukien lisätoimet, joihin ryhdyttiin 
sopimuksen tekemisen aikana, johtivat 
vaatimukseen varmistaa Schengenin 
tietojärjestelmän jatkuva ylläpito viraston 
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja 
että se on viemässä päätökseen 
tarkistusluettelon ja hankintamenettelyjen 
mallipohjien sarjan toteuttamisen sekä 
joukon voimavaroja tukevia tekijöitä, joita 
tarvitaan operatiivisten toimien ja 
ensisijaisten hankintojen suunnittelun 
tukemiseen; kehottaa virastoa 
varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 24
Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee huolestuneena merkille, että 11. panee huolestuneena merkille, että 
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tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan kaksi tarkastettua maksua, jotka 
liittyivät Schengenin tietojärjestelmän 
toimintaa koskevaan korjaavaan ylläpitoon 
(MWS), olivat osittain sääntöjenvastaisia, 
sillä virasto oli muuttanut yhtä 
erillissopimusta nostamalla kuukausittaisia 
ylläpitokuluja tekemättä MWS-
puitesopimukseen asianomaista 
hinnankorotusta koskevaa muutosta ja 
myöhemmin jatkanut erillissopimuksen 
kestoa puolellatoista kuukaudella MWS-
puitesopimuksen voimassaolon päätyttyä; 
korostaa, että kuukausittaisesta ylläpidosta 
maksettu lisäkulu ja puitesopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen 
ylläpidosta maksettu määrä ovat 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että viivytykset seuraajan 
puitesopimuksen käynnistämisessä, 
mukaan lukien lisätoimet, joihin ryhdyttiin 
sopimuksen tekemisen aikana, johtivat 
vaatimukseen varmistaa Schengenin 
tietojärjestelmän jatkuva ylläpito viraston 
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja 
että se on viemässä päätökseen 
tarkistusluettelon ja hankintamenettelyjen 
mallipohjien sarjan toteuttamisen sekä 
joukon voimavaroja tukevia tekijöitä, joita 
tarvitaan operatiivisten toimien ja 
ensisijaisten hankintojen suunnittelun 
tukemiseen; kehottaa virastoa 
varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan kaksi tarkastettua maksua, jotka 
liittyivät Schengenin tietojärjestelmän 
toimintaa koskevaan korjaavaan ylläpitoon 
(MWS), olivat osittain sääntöjenvastaisia, 
sillä virasto oli muuttanut yhtä 
erillissopimusta nostamalla kuukausittaisia 
ylläpitokuluja tekemättä MWS-
puitesopimukseen asianomaista 
hinnankorotusta koskevaa muutosta ja 
myöhemmin jatkanut erillissopimuksen 
kestoa puolellatoista kuukaudella MWS-
puitesopimuksen voimassaolon päätyttyä; 
korostaa, että kuukausittaisesta ylläpidosta 
maksettu lisäkulu ja puitesopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen 
ylläpidosta maksettu määrä ovat osittain 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että viivytykset seuraajan 
puitesopimuksen käynnistämisessä, 
mukaan lukien lisätoimet, joihin ryhdyttiin 
sopimuksen tekemisen aikana, johtivat 
vaatimukseen varmistaa Schengenin 
tietojärjestelmän jatkuva ylläpito viraston 
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja 
että se on viemässä päätökseen 
tarkistusluettelon ja hankintamenettelyjen 
mallipohjien sarjan toteuttamisen sekä 
joukon voimavaroja tukevia tekijöitä, joita 
tarvitaan operatiivisten toimien ja 
ensisijaisten hankintojen suunnittelun 
tukemiseen; kehottaa virastoa 
varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 25
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että 14. panee merkille, että 
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tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan virasto jatkoi erään turvallisuus- ja 
vastaanottopalvelujen tarjoamista koskevan 
suoran sopimuksen kestoa neljästä 
vuodesta kuuteen vuoteen ja tämä kasvatti 
sopimuksen arvoa 73 prosenttia, mikä on 
vastoin varainhoitoasetuksen säännöksiä, 
joten suoritetut maksut, jotka ulottuvat 
alkuperäisen kauden jälkeiselle ajalle, ovat 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että tilanne sai alkunsa 
poikkeuksellisissa oloissa, tästä ilmoitettiin 
ajoissa ja asia tutkittiin poikkeuksia 
koskevassa keskusrekisterissä; kehottaa 
virastoa varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan virasto jatkoi erään turvallisuus- ja 
vastaanottopalvelujen tarjoamista koskevan 
suoran sopimuksen kestoa neljästä 
vuodesta kuuteen vuoteen ja tämä kasvatti 
sopimuksen arvoa 73 prosenttia, mikä on 
vastoin varainhoitoasetuksen säännöksiä, 
joten suoritetut maksut, jotka ulottuvat 
alkuperäisen kauden jälkeiselle ajalle, ovat 
sääntöjenvastaisia; panee merkille viraston 
vastauksen, että tilanne sai alkunsa 
poikkeuksellisissa oloissa, tästä ilmoitettiin 
ajoissa ja asia tutkittiin poikkeuksia 
koskevassa keskusrekisterissä; toteaa, että 
on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan 
turvallisuuspalvelujen jatkuva 
tarjoaminen; kehottaa virastoa 
varmistamaan julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 26
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen tekemien, laajamittaiseen 
ulkoisten konsulttien käyttöön 
tietoteknisten järjestelmien kehittämisessä 
ja ylläpidossa liittyvien huomioiden ja 
huomautusten perusteella, että virasto laatii 
parhaillaan hankintastrategiaa 
varmistaakseen omien resurssiensa parhaan 
mahdollisen käytön; myöntää, että päätös 
riittävien henkilöresurssien myöntämisestä 
kuuluu budjettivallan käyttäjille eli 
parlamentille ja neuvostolle;

15. panee tyytyväisenä merkille, että 
vastuuvapauden myöntävän viranomaisen 
tekemien, laajamittaiseen ulkoisten 
konsulttien käyttöön tietoteknisten 
järjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa 
liittyvien huomioiden ja huomautusten 
perusteella virasto laatii parhaillaan 
hankintastrategiaa varmistaakseen omien 
resurssiensa parhaan mahdollisen käytön; 
korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan 
konsultointiin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; korostaa, että viraston 
riippuvuuteen ulkopuolisen henkilöstön 
palvelukseenotosta tällä alalla on 
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puututtava kiireellisesti; myöntää, että 
päätös riittävien henkilöresurssien 
myöntämisestä kuuluu budjettivallan 
käyttäjille eli parlamentille ja neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 27
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa virastoa selvittämään 
mahdollisuuksia jakaa päällekkäisiin 
tehtäviin liittyviä resursseja 
samantyyppisiä tehtäviä hoitavien 
virastojen kanssa; kannustaa virastoa 
alkamaan selvittää tapoja, joilla voidaan 
jakaa muuta kuin asiantuntijahenkilöstöä 
esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan tai 
kirjanpidon kaltaisilla aloilla erityisesti 
Riiassa sijaitsevan Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen ja Helsingissä sijaitsevan 
Euroopan kemikaaliviraston kanssa;

Or. en

Tarkistus 28
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että virasto sai 
marraskuussa 2018 päätökseen 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa 
koskevien uusien sääntöjen 
täytäntöönpanon hallintoneuvoston ja 

16. panee tyytyväisenä merkille, että 
virasto sai marraskuussa 2018 päätökseen 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa 
koskevien uusien sääntöjen 
täytäntöönpanon hallintoneuvoston ja 
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neuvoa-antavien ryhmien jäsenten osalta ja 
että näiden sääntöjen mukaan kyseiset 
henkilöt toimittavat vuosittain 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
soveltuvin osin asiaankuuluvien neuvoa-
antavien ryhmien puheenjohtajat arvioivat 
ne viraston tukemana, ennen kuin ne 
julkaistaan viraston verkkosivustolla; 
toteaa, että virasto on ottanut käyttöön 
sääntöjä henkilöstön jäsenten 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi; toteaa, että vuonna 2018 
kaikki henkilöstön jäsenet toimittivat 
ilmoituksen sidonnaisuuksistaan ja että 31 
henkilöä (20 prosenttia henkilöstöstä) 
ilmoitti sidonnaisuudesta, jonka esimiehet 
arvioivat, ja kolmen henkilöstön jäsenen 
(2 prosenttia henkilöstöstä) tapauksessa 
ryhdyttiin toimiin mahdollisen 
eturistiriidan riskin lieventämiseksi; panee 
merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2018 viraston päätöksen 
väärinkäytösten paljastamista koskevista 
suuntaviivoista; panee merkille, että 
viraston vastauksen mukaan sen 
hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelojen 
julkaisemiseen ei ole oikeudellista 
velvoitetta;

neuvoa-antavien ryhmien jäsenten osalta ja 
että näiden sääntöjen mukaan kyseiset 
henkilöt toimittavat vuosittain 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
soveltuvin osin asiaankuuluvien neuvoa-
antavien ryhmien puheenjohtajat arvioivat 
ne viraston tukemana; suhtautuu 
myönteisesti uuden sidonnaisuuksia 
koskevien ilmoitusten mallin 
hyväksymiseen, ennen kuin ne julkaistaan 
viraston verkkosivustolla; toteaa, että 
virasto on ottanut käyttöön sääntöjä 
henkilöstön jäsenten eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi; toteaa, 
että vuonna 2018 kaikki henkilöstön 
jäsenet toimittivat ilmoituksen 
sidonnaisuuksistaan ja että 31 henkilöä 
(20 prosenttia henkilöstöstä) ilmoitti 
sidonnaisuudesta, jonka esimiehet 
arvioivat, ja kolmen henkilöstön jäsenen 
(2 prosenttia henkilöstöstä) tapauksessa 
ryhdyttiin toimiin mahdollisen 
eturistiriidan riskin lieventämiseksi; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei uutta 
sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten 
mallia ole sovellettu myös ylimpään 
johtoon; pitää valitettavana, että 
toimitusjohtajan käytössä on vain ilmoitus 
eturistiriitojen puuttumisesta; panee 
merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2018 viraston päätöksen 
väärinkäytösten paljastamista koskevista 
suuntaviivoista; panee merkille, että 
viraston vastauksen mukaan sen 
hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelojen 
julkaisemiseen ei ole oikeudellista 
velvoitetta; korostaa tässä yhteydessä, että 
unionin virastojen olisi näytettävä 
esimerkkiä avoimuudessa, ja kehottaa 
hallintoneuvoston jäseniä julkaisemaan 
ansioluettelonsa viraston 
verkkosivustolla;

Or. en

Tarkistus 29
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Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa virastoa keskittymään 
tutkimustensa tulosten levittämiseen 
suurelle yleisölle ja pyrkimään 
saavuttamaan yleisön sosiaalisen median 
ja muiden viestintäkanavien avulla;

Or. en


