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Tarkistus 1
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että parlamentin 
lopullinen talousarvio vuonna 2018 oli 
yhteensä 1 950 687 373 euroa eli 
18,9 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen9 otsakkeesta 5, johon 
sisältyvät unionin toimielinten kaikki 
hallintomenot vuonna 2018, ja toteaa, että 
kasvu vuoden 2017 talousarviosta 
(1 909 590 000 euroa) oli 2,2 prosenttia;

1. panee merkille, että parlamentin 
lopullinen talousarvio vuonna 2018 oli 
yhteensä 1 950 687 373 euroa eli 
18,9 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen9 otsakkeesta 5, johon 
sisältyvät unionin toimielinten kaikki 
hallintomenot vuonna 2018, ja toteaa, että 
kasvu vuoden 2017 talousarviosta 
(1 909 590 000 euroa) oli 2,2 prosenttia; 
korostaa, että kasvu oli suurempi kuin 
vuotta 2018 koskeva Belgian inflaatioaste, 
joka oli vain 2,05 prosenttia;

_________________ _________________
9 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 884).

9 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Tarkistus 2
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille parlamenttia 
koskevan erityisen havainnon, jonka 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
vuosikertomuksessaan vuodelta 2018 
parlamentin tilinpäätöksen osalta; toteaa, 
että viime vuosien terroristihyökkäysten 
vuoksi toimielimet, parlamentti mukaan 
luettuna, ovat pitäneet välttämättömänä 

10. panee merkille parlamenttia 
koskevan erityisen havainnon, jonka 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
vuosikertomuksessaan vuodelta 2018 
parlamentin tilinpäätöksen osalta; toteaa, 
että viime vuosien terroristihyökkäysten 
vuoksi toimielimet, parlamentti mukaan 
luettuna, ovat pitäneet välttämättömänä 
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vahvistaa kiireellisesti henkilöstönsä ja 
toimitilojensa suojelua; ottaa huomioon, 
että tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
puutteita parlamentin ja komission 
järjestämissä menettelyissä; toteaa, että 
parlamentti käytti turvallisuuteen liittyvien 
rakennusurakoiden hankinnassa jo 
olemassa olevia puitesopimuksia ja että 
nämä puitesopimukset sallivat parlamentin 
tilata tarjoajan esittämän yksittäisen 
tarjouksen perusteella urakoita, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen hintaluetteloon; 
toteaa parlamentin käyttäneen tätä 
toimintatapaa kahdessa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
neljästä menettelystä, mikä voi merkitä, 
että urakoita ei hankittu alhaisimpaan 
mahdolliseen hintaan;

vahvistaa kiireellisesti henkilöstönsä ja 
toimitilojensa suojelua; ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
parlamentin ja komission järjestämissä 
menettelyissä; toteaa, että parlamentti 
käytti turvallisuuteen liittyvien 
rakennusurakoiden hankinnassa jo 
olemassa olevia puitesopimuksia ja että 
nämä puitesopimukset sallivat parlamentin 
tilata tarjoajan esittämän yksittäisen 
tarjouksen perusteella keskeisiä 
turvallisuuteen liittyviä urakoita, jotka 
eivät sisältyneet alkuperäiseen 
hintaluetteloon; toteaa parlamentin 
käyttäneen tätä menetelmää kahdessa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
neljästä menettelystä;

Or. ro

Tarkistus 3
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille parlamenttia 
koskevan erityisen havainnon, jonka 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
vuosikertomuksessaan vuodelta 2018 
parlamentin tilinpäätöksen osalta; toteaa, 
että viime vuosien terroristihyökkäysten 
vuoksi toimielimet, parlamentti mukaan 
luettuna, ovat pitäneet välttämättömänä 
vahvistaa kiireellisesti henkilöstönsä ja 
toimitilojensa suojelua; ottaa huomioon, 
että tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
puutteita parlamentin ja komission 
järjestämissä menettelyissä; toteaa, että 
parlamentti käytti turvallisuuteen liittyvien 
rakennusurakoiden hankinnassa jo 
olemassa olevia puitesopimuksia ja että 
nämä puitesopimukset sallivat parlamentin 
tilata tarjoajan esittämän yksittäisen 

10. panee merkille parlamenttia 
koskevan erityisen havainnon, jonka 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
vuosikertomuksessaan vuodelta 2018 
parlamentin tilinpäätöksen osalta; toteaa, 
että viime vuosien terroristihyökkäysten 
vuoksi toimielimet, parlamentti mukaan 
luettuna, ovat pitäneet välttämättömänä 
vahvistaa kiireellisesti henkilöstönsä ja 
toimitilojensa suojelua; panee 
huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita 
parlamentin ja komission järjestämissä 
menettelyissä; toteaa, että parlamentti 
käytti turvallisuuteen liittyvien 
rakennusurakoiden hankinnassa jo 
olemassa olevia puitesopimuksia ja että 
nämä puitesopimukset sallivat parlamentin 
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tarjouksen perusteella urakoita, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen hintaluetteloon; 
toteaa parlamentin käyttäneen tätä 
toimintatapaa kahdessa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
neljästä menettelystä, mikä voi merkitä, 
että urakoita ei hankittu alhaisimpaan 
mahdolliseen hintaan;

tilata tarjoajan esittämän yksittäisen 
tarjouksen perusteella urakoita, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen hintaluetteloon; 
toteaa parlamentin käyttäneen tätä 
toimintatapaa kahdessa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
neljästä menettelystä, mikä voi merkitä, 
että urakoita ei hankittu alhaisimpaan 
mahdolliseen hintaan;

Or. en

Tarkistus 4
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille parlamentin 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
järjestetyssä kuulemismenettelyssä 
antaman vastauksen, jossa todettiin, ettei 
kilpailuttaminen tapahtunut aivan 
optimaalisesti; panee tyytyväisenä 
merkille, että tällä alalla tehdyt uudet 
puitesopimukset viiden toimeksisaajan 
kanssa perustuvat uudelleen 
kilpailuttamiseen, jotta varmistettaisiin 
asianmukainen hintakilpailu;

11. panee merkille parlamentin 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
järjestetyssä kuulemismenettelyssä 
antaman vastauksen, jossa se toteaa, ettei 
kilpailuttaminen tapahtunut aivan 
optimaalisesti, kun otetaan huomioon 
erityinen konteksti (aikapaine ja 
markkinakohtainen rakenne); panee 
tyytyväisenä merkille, että tällä alalla 
tehdyt uudet puitesopimukset viiden 
toimeksisaajan kanssa perustuvat uudelleen 
kilpailuttamiseen, jotta varmistettaisiin 
asianmukainen hintakilpailu;

Or. ro

Tarkistus 5
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille parlamentin 11. panee huolestuneena merkille 
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tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
järjestetyssä kuulemismenettelyssä 
antaman vastauksen, jossa todettiin, ettei 
kilpailuttaminen tapahtunut aivan 
optimaalisesti; panee tyytyväisenä 
merkille, että tällä alalla tehdyt uudet 
puitesopimukset viiden toimeksisaajan 
kanssa perustuvat uudelleen 
kilpailuttamiseen, jotta varmistettaisiin 
asianmukainen hintakilpailu;

parlamentin tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa järjestetyssä kuulemismenettelyssä 
antaman vastauksen, jossa todettiin, ettei 
kilpailuttaminen tapahtunut aivan 
optimaalisesti; panee tyytyväisenä 
merkille, että tällä alalla tehdyt uudet 
puitesopimukset viiden toimeksisaajan 
kanssa perustuvat uudelleen 
kilpailuttamiseen, jotta varmistettaisiin 
asianmukainen hintakilpailu;

Or. en

Tarkistus 6
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että 
vierailijaryhmiä ja parlamentin jäsenten 
avustajakorvauksia koskevat kaksi 
tarkastusta olivat osa vuoden 2019 
toimintaa ja niistä raportoidaan vuoden 
2020 alussa;

16. panee merkille, että 
vierailijaryhmiä ja parlamentin jäsenten 
avustajakorvauksia koskevat kaksi 
tarkastusta olivat osa vuoden 2019 
toimintaa ja niistä raportoidaan vuoden 
2020 alussa; pyytää sisäistä tarkastajaa 
ilmoittamaan talousarvion 
valvontavaliokunnalle molempien 
tarkastusten tuloksista heti, kun ne ovat 
saatavilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää erittäin valitettavana, että 
sisäisen tarkastajan kertomus ei ole 
julkinen; vaatii, että tämä kertomus 



AM\1199139FI.docx 7/123 PE646.990v01-00

FI

julkaistaan vuosittain ja lähetetään 
jäsenille samanaikaisesti kuin 
parlamentin puhemiehelle ja 
pääsihteerille; pitää valitettavana, että 
tammikuussa 2020 päätettiin, että jäsenet 
voivat tutustua vuoden 2018 
kertomukseen vain pyynnöstä 
turvallisessa lukusalissa; uskoo vahvasti, 
että rajoittamalla pääsyä tähän 
asiakirjaan, joka koskee julkisten varojen 
käyttöä, annetaan valitettavasti 
vaikutelma siitä, että asiassa on jotain 
peiteltävää;

Or. en

Tarkistus 8
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pitää valitettavana, että osa vuoden 
2017 vastuuvapautta koskevassa 
parlamentin päätöslauselmassa 
annetuista suosituksista ei ole johtanut 
toimiin ja ettei vastuuvapautta koskevassa 
seuranta-asiakirjassa esitetä tälle 
minkäänlaisia perusteluja; pitää 
tärkeänä, että pääsihteeri osallistuu 
useammin parlamentin talousarviota ja 
sen toteutukseen vaikuttavia seikkoja 
koskeviin keskusteluihin talousarvion 
valvontavaliokunnassa;

Or. en

Tarkistus 9
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että vuoden 2019 EU-
vaaleja koskeva viestintäkampanja 
käynnistettiin onnistuneesti; kiinnittää 
huomiota siihen, että vuoden 2019 EU-
vaaleissa äänestäneiden kansalaisten määrä 
kasvoi;

21. korostaa, että vuoden 2019 EU-
vaaleja koskeva viestintäkampanja 
käynnistettiin onnistuneesti; kiinnittää 
huomiota siihen, että vuoden 2019 EU-
vaaleissa äänestäneiden kansalaisten määrä 
kasvoi, mutta se on joissakin maissa yhä 
liian alhainen; katsoo, että tällaisten 
kampanjoiden on oltava luonteeltaan 
jatkuvia erityisesti tällaisissa maissa;

Or. es

Tarkistus 10
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että vuoden 2019 EU-
vaaleja koskeva viestintäkampanja 
käynnistettiin onnistuneesti; kiinnittää 
huomiota siihen, että vuoden 2019 EU-
vaaleissa äänestäneiden kansalaisten määrä 
kasvoi;

21. korostaa, että vuoden 2019 EU-
vaaleja koskeva viestintäkampanja 
käynnistettiin; kiinnittää huomiota siihen, 
että vuoden 2019 EU-vaaleissa 
äänestäneiden kansalaisten määrä kasvoi;

Or. en

Tarkistus 11
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana, että vaikka 
parlamentin budjettivaliokunta ei 
hyväksynyt tekoälyn seurantakeskuksen 
perustamista varten pyydettyjä 
määrärahoja, tämä aloite näyttää edelleen 
olevan käynnissä työryhmän muodossa; on 

23. pitää valitettavana, että vaikka 
parlamentin budjettivaliokunta ei 
hyväksynyt tekoälyn seurantakeskuksen 
perustamista varten pyydettyjä 
määrärahoja, tämä aloite näyttää edelleen 
olevan käynnissä työryhmän muodossa; on 
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erittäin huolissaan parlamentin jäsenten 
tekemän demokraattisen päätöksen 
ilmeisestä kiertämisestä ja pitää sitä hyvin 
valitettavana ennakkotapauksena; 
suosittelee, että työryhmän toiminta 
keskeytetään välittömästi, kunnes 
budjettivallan käyttäjä on päättänyt osoittaa 
sille määrärahat;

erittäin huolissaan parlamentin jäsenten 
tekemän demokraattisen päätöksen 
ilmeisestä kiertämisestä jälleen kerran; 
pitää tätä tilannetta hyvin vaarallisena ja 
valitettavana; suosittelee, että työryhmän 
toiminta keskeytetään välittömästi, kunnes 
budjettivallan käyttäjä on päättänyt osoittaa 
sille määrärahat;

Or. en

Tarkistus 12
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
24 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(1) on huolissaan siitä, että 
Luxemburgiin rakennettavan Konrad 
Adenauer -rakennuksen, jonka oli määrä 
valmistua vuonna 2018, mutta jonka ei 
nyt odoteta valmistuvan ennen 
vuotta 2023, rakentaminen on viivästynyt, 
ja pyytää talousarvion 
valvontavaliokuntaa esittämään syyt 
siihen ja rakennuskustannusten nousuun 
viipymättä;

Or. hu

Tarkistus 13
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa hallintoa kiinnittämään 
huomiota jäsenten menettelysääntöihin, 
joissa määrätään, että jäsenten on 

26. kehottaa hallintoa kiinnittämään 
huomiota jäsenten menettelysääntöihin, 
joissa määrätään, että jäsenten on 
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toimittava ainoastaan yleisen edun 
mukaisesti ja suoritettava tehtävänsä 
pyyteettömästi, nuhteettomasti, avoimesti, 
huolellisesti, rehellisesti, vastuullisesti ja 
parlamentin mainetta varjellen; korostaa, 
että menettelysäännöissä määritellään 
eturistiriidat ja se, kuinka jäsenten olisi 
käsiteltävä niitä, ja niihin sisältyy entisten 
jäsenten ammatillista toimintaa koskevia 
sääntöjä;

toimittava ainoastaan yleisen edun 
mukaisesti ja suoritettava tehtävänsä 
pyyteettömästi, nuhteettomasti, avoimesti, 
huolellisesti, rehellisesti, vastuullisesti ja 
parlamentin mainetta varjellen; korostaa, 
että menettelysäännöissä määritellään 
eturistiriidat ja se, kuinka jäsenten olisi 
käsiteltävä niitä, ja niihin sisältyy entisten 
jäsenten ammatillista toimintaa koskevia 
sääntöjä; kehottaa parlamenttia 
varmistamaan menettelysääntöjen 
noudattaminen kaikilta osin muun 
muassa pyytämällä ennakoivasti ja 
järjestelmällisesti jäseniä ilmoittamaan 
parlamentille ammatillisesta 
toiminnastaan edustajantoimensa 
päättymisen jälkeen sekä tiedottamaan 
säännöllisesti vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle siitä, miten 
jäsenet noudattavat menettelysääntöjä;

Or. en

Tarkistus 14
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. muistuttaa, että jäsenten oli 
vuonna 2017 toimitettava tarkemmat 
taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset 
palkkaluokan 5 suhteen; pitää 
valitettavana, että jäsenet eivät 
edelleenkään ole velvollisia toimittamaan 
tarkkoja tietoja palkallisesta tai 
palkattomasta ulkopuolisesta toiminnasta; 
kehottaa parlamentin yksikköjä 
parantamaan ilmoitusten seuranta- ja 
todentamismekanismeja, joihin olisi 
sisällyttävä ainakin niiden ilmoitusten 
yksityiskohtaiset tarkastukset, joissa 
ilmoitetaan suhteellisen suurista 
sivutuloista; kehottaa puhemiehistöä 
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valtuuttamaan parlamentin yksiköt 
pyytämään tarvittaessa jäseniltä lisätietoja 
todentamistarkoituksiin; kehottaa 
puhemiehistöä myös varmistamaan, 
muun muassa määräämällä jäsenille 
seuraamuksia, että jäsenet noudattavat 
taloudellisten etujensa ilmoittamista 
koskevia sääntöjä sekä muita 
menettelysääntöihin sisältyviä sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 15
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. panee merkille jäsenten 
matkustusjärjestelyjä Euroopan 
parlamentin työskentelypaikkakunnilla 
koskevat säännöt, jäljempänä ’säännöt’; 
katsoo, että sääntöjen määräykset 
edellytyksistä, joilla puhemies, 
pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja 
poliittisten ryhmien puheenjohtajat voivat 
käyttää virka-autoja jatkuvasti, ovat liian 
epämääräiset; kehottaa puhemiehistöä 
tarkistamaan sääntöjä siten, että niissä 
asetetaan virka-autojen käytölle 
tiukemmat ehdot, joihin sisältyy kuuden 
viikon karenssiaika ennen vaaleja;

Or. en

Tarkistus 16
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään 
sopimussuojaan kuuluvat vaihtoehdot 
kuin ahdistelun kohteeksi joutuneille 
valtuutetuille avustajille;

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian kiinteänä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina;

Or. en

Tarkistus 17
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille;

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä ja ratkaisevan tärkeänä 
seikkana laittoman toiminnan ja 
väärinkäytösten estämisessä ja 
ehkäisemisessä; muistuttaa, että muun 
muassa parlamentin jäsenten valtuutetut 
avustajat ovat haavoittuvassa asemassa 
työsopimuksensa vuoksi; panee erittäin 
huolestuneena merkille pääsihteerin 
ilmoituksen, jonka mukaan 
väärinkäytösten paljastajia koskevia 
sääntöjä sovelletaan valtuutettuihin 
avustajiin mutta parlamentti ei voi tarjota 
heille työsuhdeturvaa; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
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toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille;

Or. en

Tarkistus 18
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille;

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; korostaa, että 
parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien puutteellinen suojelu on 
vakava puute parlamentin 
väärinkäytösten paljastajien suojelemista 
koskevassa politiikassa; pyytää siksi 
jälleen kerran pääsihteeriä ottamaan tämän 
erityispiirteen huomioon, kun valtuutetut 
avustajat toimivat väärinkäytösten 
paljastajina, ja pyrkimään löytämään ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille;

Or. es

Tarkistus 19
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille;

27. pitää väärinkäytösten paljastajien 
suojelua demokratian keskeisenä 
elementtinä; muistuttaa, että muun muassa 
parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
saattavat joutua erityiseen tilanteeseen 
työsopimuksensa vuoksi; kehottaa 
pääsihteeriä ottamaan tämän erityispiirteen 
huomioon, kun valtuutetut avustajat 
toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja 
tarjoamaan väärinkäytösten paljastajina 
toimiville valtuutetuille avustajille samat 
parlamentin myöntämään sopimussuojaan 
kuuluvat vaihtoehdot kuin ahdistelun 
kohteeksi joutuneille valtuutetuille 
avustajille; pyytää pääsihteeriä löytämään 
ratkaisun siihen, että valtuutettujen 
avustajien palkat voidaan maksaa 
ainoastaan belgialaisten pankkien tileille, 
mikä on vastoin yhtenäisen raha- ja 
maksuliiton ideaa; korostaa lisäksi, että 
valtuutettujen edustajien sopimusten 
päättämistä koskevissa nykyisissä 
säännöissä ei määrätä mahdollisuudesta 
päättää sopimus ”yhteisestä 
sopimuksesta”, mikä olisi eräs keino ottaa 
huomioon jäsenten ja avustajien välinen 
erityinen poliittinen suhde, jossa 
molemmat osapuolet voivat todeta, ettei 
keskinäistä luottamusta enää ole, ja 
hyötyä yhteisestä ratkaisusta;

Or. en

Tarkistus 20
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. toistaa väärinkäytösten 
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paljastajien suojelun yhteydessä vahvan 
tukensa alueiden komitean entiselle 
sisäiselle tarkastajalle hänen pyrkiessään 
saamaan väärinkäytösten paljastajan 
ahdistelua koskevassa asiassaan aikaan 
asianmukaisen ja tasapuolisen ratkaisun 
sovittelumenettelyllä; kehottaa 
parlamentin puhemiestä korostamaan 
viestinnässään alueiden komitean kanssa, 
että parlamentti tuomitsee jyrkästi 
alueiden komitean piittaamattomuuden 
useista parlamentin päätöslauselmista, 
joissa komiteaa kehotetaan löytämään 
oikeudenmukainen sovitteluratkaisu;

Or. en

Tarkistus 21
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa parlamenttia ottamaan 
huomioon unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
äskettäin hyväksytyn direktiivin (EU) 
2019/1937 ja päivittämään 
henkilöstösääntöjen 22 c artiklan 
täytäntöönpanoa koskevia sisäisiä 
sääntöjään;

28. kehottaa parlamenttia 
mukauttamaan henkilöstösäännöissä 
olevat sisäiset sääntönsä kaikilta osin 
unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien 
henkilöiden suojelusta äskettäin 
hyväksyttyyn direktiiviin (EU) 
2019/1937[1] muun muassa perustamalla 
turvallisia ilmoittamiskanavia; pyytää 
lisäksi, että parlamentti takaa 
väärinkäytösten paljastajille saman 
tasoisen suojelun kuin ahdistelun uhreille 
ja muun muassa perustaa väärinkäytösten 
paljastajien suojelua käsittelevän neuvoa-
antavan komitean; pyytää pääsihteeriä 
käynnistämään pakollisen koulutuksen 
esimiehille, jotka saattavat mahdollisesti 
saada ilmoituksen väärinkäytöksistä ja 
lisäämään parlamentin henkilöstön 
keskuudessa tietoisuutta väärinkäytösten 
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paljastajien suojelusta;

_________________
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 
23. lokakuuta 2019, unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 
17).

Or. en

Tarkistus 22
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jälleen 
puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä 
harkitsemaan uudelleen valtuutettujen 
avustajien mahdollisuutta osallistua 
jäsenten mukana tietyin, myöhemmin 
vahvistettavin edellytyksin parlamentin 
virallisille valtuuskuntamatkoille ja 
virkamatkoille, kuten monet jäsenet ovat 
jo pyytäneet; kehottaa pääsihteeriä 
tutkimaan näiden virkamatkojen 
talousarviovaikutuksia sekä niihin 
liittyvää organisaatiota ja logistiikkaa;

Or. en

Tarkistus 23
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. kehottaa jälleen 
puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä 
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harkitsemaan uudelleen valtuutettujen 
avustajien mahdollisuutta osallistua 
jäsenten mukana tietyin, myöhemmin 
vahvistettavin edellytyksin parlamentin 
virallisille valtuuskuntamatkoille ja 
virkamatkoille, kuten monet jäsenet ovat 
jo pyytäneet; kehottaa pääsihteeriä 
tutkimaan näiden virkamatkojen 
talousarviovaikutuksia sekä niihin 
liittyvää organisaatiota ja logistiikkaa;

Or. en

Tarkistus 24
Lara Wolters, Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa uudelleen 
puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä 
harkitsemaan valtuutettujen avustajien 
mahdollisuutta osallistua jäsenten 
mukana tietyin, myöhemmin 
vahvistettavin ehdoin parlamentin 
virallisille valtuuskuntamatkoille ja 
virkamatkoille, kuten jäsenet ovat 
toistuvasti pyytäneet;

Or. en

Tarkistus 25
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. ilmaisee uudelleen huolensa 
väitetystä käytännöstä, jossa jäsenet 
velvoittavat valtuutetut avustajat 
lähtemään virkamatkalle varsinkin 
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Strasbourgiin ilman matkamääräystä tai 
ilman, että heidän virkamatkakulujaan tai 
edes matkakulujaan korvataan; katsoo 
tällaisen käytännön tarjoavan 
mahdollisuuden väärinkäytöksiin; toteaa, 
että kun valtuutetut avustajat matkustavat 
ilman matkamääräystä, heidän on 
maksettava kustannukset omista 
varoistaan eivätkä he kuulu työnantajan 
vakuutuksen piiriin; kehottaa uudelleen 
pääsihteeriä tutkimaan tätä väitettyä 
käytäntöä ja esittämään asiasta 
kertomuksen vuoden loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 26
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. ilmaisee uudelleen huolensa 
väitetystä käytännöstä, jossa jäsenet 
velvoittavat valtuutetut avustajat 
lähtemään virkamatkalle varsinkin 
Strasbourgiin ilman matkamääräystä tai 
ilman, että heidän virkamatkakulujaan tai 
edes matkakulujaan korvataan; katsoo 
tällaisen käytännön tarjoavan 
mahdollisuuden väärinkäytöksiin; toteaa, 
että kun valtuutetut avustajat matkustavat 
ilman matkamääräystä, heidän on 
maksettava kustannukset omista 
varoistaan eivätkä he kuulu työnantajan 
vakuutuksen piiriin; kehottaa 
pääsihteeriä tutkimaan tätä väitettyä 
käytäntöä ja esittämään asiasta 
kertomuksen vuoden loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 27
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Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää myönteisenä puhemiehistön 
2. toukokuuta 2018 tekemää päätöstä, joka 
koskee henkilöstöä, jolla on Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisuus, ja jonka 
mukaan yhtäkään virkamiestä ei irtisanota 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisuuden perusteella; ymmärtää, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia 
olevista sopimussuhteisen ja väliaikaisen 
henkilöstön jäsenistä Yhdistyneen 
kuningaskunnan alustavasti kaavailtuun 
eropäivään mennessä tehdyt 
tapauskohtaiset arvioinnit eivät johtaneet 
yhdessäkään tapauksessa sopimuksen 
irtisanomiseen; toteaa, että poliittiset 
ryhmät tekevät omat tapauskohtaiset 
arvionsa omasta henkilöstöstään;

30. pitää myönteisenä puhemiehistön 
2. toukokuuta 2018 tekemää päätöstä, joka 
koskee henkilöstöä, jolla on Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisuus, ja jonka 
mukaan yhtäkään virkamiestä ei irtisanota 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisuuden perusteella; ymmärtää, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia 
olevista sopimussuhteisen ja väliaikaisen 
henkilöstön jäsenistä Yhdistyneen 
kuningaskunnan alustavasti kaavailtuun 
eropäivään mennessä tehdyt 
tapauskohtaiset arvioinnit eivät johtaneet 
yhdessäkään tapauksessa sopimuksen 
irtisanomiseen;

Or. en

Tarkistus 28
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa kiinnittämään huomiota 
viiden prosentin 
henkilöstövähennystavoitteeseen, jonka 
perusteella parlamentin oli poistettava 
vuonna 2018 hallintoa koskevasta 
henkilöstötaulukostaan 60 virkaa/tointa; on 
huolestunut siitä, että näin merkittävällä 
vähennyksellä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia parlamentin toiminnan 
tuloksellisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä;

31. panee merkille, että viiden 
prosentin henkilöstövähennystavoite, 
jonka perusteella parlamentin oli 
poistettava vuonna 2018 hallintoa 
koskevasta henkilöstötaulukostaan 60 
virkaa/tointa, on saavutettu; pitää 
tärkeänä, että parlamentin toiminnan 
tuloksellisuuden korkea taso varmistetaan 
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja että 
samalla varmistetaan vastuullinen 
talousarviohallinto ja saavutetaan 
säästöjä tarvittaessa; katsoo, että 
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lisäsäästöjä voitaisiin suunnitella;

Or. en

Tarkistus 29
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa kiinnittämään huomiota 
viiden prosentin 
henkilöstövähennystavoitteeseen, jonka 
perusteella parlamentin oli poistettava 
vuonna 2018 hallintoa koskevasta 
henkilöstötaulukostaan 60 virkaa/tointa; on 
huolestunut siitä, että näin merkittävällä 
vähennyksellä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia parlamentin toiminnan 
tuloksellisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä;

31. kehottaa kiinnittämään huomiota 
viiden prosentin 
henkilöstövähennystavoitteeseen, jonka 
perusteella parlamentin oli poistettava 
vuonna 2018 hallintoa koskevasta 
henkilöstötaulukostaan 60 virkaa/tointa; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
vähennystavoitteesta huolimatta 
parlamentti perusti uuden pääosaston, 
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 
(EPRS), ja että 60 viran/toimen 
poistamista parlamentin 
henkilöstötaulukosta kompensoitiin 
siirtämällä 60 ETSK:n ja AK:n kääntäjää 
tähän uuteen yksikköön komiteoiden ja 
parlamentin vuonna 2014 tekemän 
yhteistyösopimuksen nojalla; on kuitenkin 
huolestunut siitä, että näin merkittävällä 
vähennyksellä oli vaikutuksia muihin jo 
valmiiksi henkilöstövajeesta kärsineisiin 
yksiköihin, kuten infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosastoon ja 
henkilöstöasioiden pääosastoon, millä on 
epäilemättä kielteisiä vaikutuksia 
parlamentin toiminnan tuloksellisuuteen 
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä;

Or. es

Tarkistus 30
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
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31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa kiinnittämään huomiota 
viiden prosentin 
henkilöstövähennystavoitteeseen, jonka 
perusteella parlamentin oli poistettava 
vuonna 2018 hallintoa koskevasta 
henkilöstötaulukostaan 60 virkaa/tointa; on 
huolestunut siitä, että näin merkittävällä 
vähennyksellä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia parlamentin toiminnan 
tuloksellisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä;

31. kehottaa kiinnittämään huomiota 
viiden prosentin 
henkilöstövähennystavoitteeseen, jonka 
perusteella parlamentin oli poistettava 
vuonna 2018 hallintoa koskevasta 
henkilöstötaulukostaan 60 virkaa/tointa; on 
huolestunut siitä, että näin merkittävällä 
vähennyksellä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia parlamentin toiminnan 
tuloksellisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä; on täysin vakuuttunut siitä, 
että on tärkeää panna täytäntöön 
neuvostolle, jäsenvaltioille ja unionin 
kansalaisille kohdennettu 
viestintästrategia, jotta vastattaisiin 
epäoikeudenmukaiseen ja laajalle 
levinneeseen arvosteluun, jota Euroopan 
unionin virkamieskuntaan on kohdistettu 
jo vuosien ajan;

Or. en

Tarkistus 31
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on huolissaan pitkäaikaisella 
sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten 
määrästä ja siitä, että jotkut näistä 
tapauksista saattavat liittyä uupumukseen 
ja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
häiriintymiseen; kehottaa hallintoa 
toimimaan ennakoivasti suhteessa 
asianomaiseen henkilöstöön, arvioimaan 
huolellisesti henkilöstön työmäärää ja 
varmistamaan tehtävien tasapuolisen 
jakautumisen; pyytää 30. kesäkuuta 2020 
mennessä raporttia pitkäaikaisten 
sairauslomien johdosta toteutetuista 

32. on huolissaan pitkäaikaisella 
sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten 
määrästä ja työuupumustapausten jyrkästä 
lisääntymisestä sekä siitä, että jotkut näistä 
tapauksista saattavat liittyä uupumukseen 
ja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
häiriintymiseen; on erityisesti huolissaan 
henkilöstövajeesta ja katsoo, että 
samanaikaisesti on vaikeaa perustella 
ylimmän johdon tehtävien lisääntymistä, 
joka johtaa epätasapainoiseen, 
johtajakeskiseen hallintorakenteeseen; 
kehottaa hallintoa toimimaan ennakoivasti 
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toimista; suhteessa asianomaiseen henkilöstöön, 
arvioimaan huolellisesti henkilöstön 
työmäärää ja varmistamaan tehtävien 
tasapuolisen jakautumisen; pyytää 
30. kesäkuuta 2020 mennessä raporttia 
pitkäaikaisten sairauslomien ja 
työuupumuksen johdosta toteutetuista 
toimista;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on huolissaan pitkäaikaisella 
sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten 
määrästä ja siitä, että jotkut näistä 
tapauksista saattavat liittyä uupumukseen 
ja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
häiriintymiseen; kehottaa hallintoa 
toimimaan ennakoivasti suhteessa 
asianomaiseen henkilöstöön, arvioimaan 
huolellisesti henkilöstön työmäärää ja 
varmistamaan tehtävien tasapuolisen 
jakautumisen; pyytää 30. kesäkuuta 2020 
mennessä raporttia pitkäaikaisten 
sairauslomien johdosta toteutetuista 
toimista;

32. on huolissaan pitkäaikaisella 
sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten 
määrästä ja siitä, että jotkut näistä 
tapauksista saattavat liittyä uupumukseen 
ja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
häiriintymiseen; kehottaa hallintoa ja 
poliittisten ryhmien johtoa toimimaan 
ennakoivasti suhteessa asianomaiseen 
henkilöstöön, arvioimaan huolellisesti 
henkilöstön työmäärää ja varmistamaan 
tehtävien tasapuolisen jakautumisen; 
pyytää 30. kesäkuuta 2020 mennessä 
raporttia pitkäaikaisten sairauslomien 
johdosta toteutetuista toimista;

Or. en

Tarkistus 33
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
33 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa henkilöstöön kohdistuvien 
odotusten lisääntyessä, että on tärkeää 
käydä rakentavaa vuoropuhelua 
henkilöstökomitean ja ammattiliittojen 
kanssa; luottaa siihen, että rakentava 
vuoropuhelu näiden elinten kanssa jatkuu 
erityisesti työoloihin liittyvistä 
kysymyksistä, kuten liikkuvuudesta, 
työympäristöstä ja joustavasta työajasta;

33. korostaa henkilöstöön kohdistuvien 
odotusten lisääntyessä, että on tärkeää 
käydä rakentavaa vuoropuhelua 
henkilöstökomitean, ammattiliittojen ja 
poliittisten ryhmien kohdalla niiden 
henkilöstön edustajien kanssa; luottaa 
siihen, että rakentava vuoropuhelu näiden 
elinten kanssa jatkuu erityisesti työoloihin 
liittyvistä kysymyksistä, kuten 
liikkuvuudesta, työympäristöstä ja 
joustavasta työajasta;

Or. en

Tarkistus 34
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa henkilöstöön kohdistuvien 
odotusten lisääntyessä, että on tärkeää 
käydä rakentavaa vuoropuhelua 
henkilöstökomitean ja ammattiliittojen 
kanssa; luottaa siihen, että rakentava 
vuoropuhelu näiden elinten kanssa jatkuu 
erityisesti työoloihin liittyvistä 
kysymyksistä, kuten liikkuvuudesta, 
työympäristöstä ja joustavasta työajasta;

33. korostaa henkilöstöön kohdistuvien 
odotusten lisääntyessä, että on tärkeää 
käydä säännöllistä ja rakentavaa 
vuoropuhelua henkilöstökomitean ja 
ammattiliittojen kanssa; luottaa siihen, että 
rakentava vuoropuhelu näiden elinten 
kanssa jatkuu erityisesti 
henkilöstöpolitiikkaan ja työoloihin 
liittyvistä kysymyksistä, kuten 
liikkuvuudesta, työympäristöstä ja 
joustavasta työajasta;

Or. en

Tarkistus 35
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. katsoo, että tätä varten on erittäin 
tärkeää kuulla henkilöstön edustajia, kun 
parlamentin puhemiehistö keskustelee 
henkilöstöpolitiikkaan vaikuttavista 
yleisistä asioista, ja pyytää pääsihteeriä 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
tämän ehdottoman välttämättömän seikan 
käyttöön ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
33 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 b. huomauttaa, että erinomaisen ja 
riippumattoman, uskollisen ja 
motivoituneen EU:n virkamieskunnan 
säilyttämiseksi henkilöstösääntöjä on 
noudatettava kaikilta osin ja sovellettava 
kirjaimellisesti; kehottaa tässä yhteydessä 
tekemään lopun tiettyjä henkilöitä 
suosivista siirroista, jotka voivat 
vahingoittaa menettelyjä ja siten 
toimielimen ja yleensä EU:n 
uskottavuutta;

Or. en

Tarkistus 37
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
33 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 c. toistaa pääsihteerille esittämänsä 
pyynnön toteuttaa lisätoimia avoimuuden 
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ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi 
ylimmän johdon nimitysmenettelyissä; 
pyytää panemaan parlamentin 18. 
huhtikuuta 2018 antamassa 
päätöslauselmassa suositellut toimenpiteet 
kaikilta osin täytäntöön ja varmistamaan 
etenkin, että henkilöstön edustuselinten 
virkamiehiä osallistuu parlamentin 
ylimmän johdon valintalautakuntiin; 
kehottaa lisäksi varmistamaan 
johdonmukaisuuden julkaistaessa 
ylimmän johdon avoimia toimia koskevia 
ilmoituksia parlamentin ulkopuolella sekä 
julkaisemaan tällaiset ilmoitukset 
huolellisesti, kun toimet tulevat avoimiksi;

Or. en

Tarkistus 38
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. muistuttaa Euroopan 
oikeusasiamiehen havainnoista ja 
suosituksista yhdistetyissä asioissa 
488/2018/KR ja 514/2018/K ja kehottaa 
pääsihteeriä parantamaan korkea-
arvoisten virkamiesten nimitysmenettelyjä 
lisäämällä niiden avoimuutta ja 
tasapuolisuutta; kehottaa parlamentin 
hallintoa raportoimaan vuosittain korkea-
arvoisten virkamiesten nimityksistä;

Or. en

Tarkistus 39
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
33 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 d. pitää erittäin valitettavana, ettei 
sopimussuhteisella henkilöstöllä ole 
uranäkymiä; kehottaa pääsihteeriä 
arvioimaan riskit, jotka liittyvät siihen, 
että palvelukseen otetaan yhä enemmän 
sopimussuhteista henkilöstöä, muun 
muassa vaara siitä, että parlamenttiin 
luodaan kaksitasoinen 
henkilöstörakenne; korostaa, että 
vakinaisen henkilöstön olisi hoidettava 
keskeiset pysyvät toimet ja tehtävät;

Or. en

Tarkistus 40
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus on sen 
menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä tekemään kaikkensa 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi siten, että otetaan 
huomioon sekä kustakin maasta tulevien 
henkilöstön jäsenten määrä että 
johtotehtävissä olevien henkilöiden 
määrä; panee merkille, että sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on 
toteutettu erittäin myönteisiä toimia; vaatii 
sukupuolten tasapuolista edustusta kaikilla 
tasoilla, myös pääjohtajien tasolla;

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus työpaikkana 
on sen menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä korostamaan todellisen 
maantieteellisen tasapainon tarvetta siten, 
että kaikista jäsenvaltiosta on yhtäläinen 
edustus kaikilla tasoilla, myös 
johtotehtävissä; panee merkille, että 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
saavuttamiseksi on toteutettu erittäin 
myönteisiä toimia; vaatii sukupuolten 
tasapuolista edustusta kaikilla tasoilla, 
myös pääjohtajien tasolla;

Or. en

Tarkistus 41
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Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus on sen 
menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä tekemään kaikkensa 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi siten, että otetaan 
huomioon sekä kustakin maasta tulevien 
henkilöstön jäsenten määrä että 
johtotehtävissä olevien henkilöiden määrä; 
panee merkille, että sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on 
toteutettu erittäin myönteisiä toimia; vaatii 
sukupuolten tasapuolista edustusta kaikilla 
tasoilla, myös pääjohtajien tasolla;

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus on sen 
menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä tekemään kaikkensa 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi siten, että otetaan 
huomioon sekä kustakin maasta tulevien 
henkilöstön jäsenten määrä että 
johtotehtävissä olevien henkilöiden määrä; 
panee merkille, että sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on 
toteutettu erittäin myönteisiä toimia; 
kehottaa toteuttamaan pikaisia toimia, 
jotta saavutetaan sukupuolten 
tasapuolinen edustus kaikilla tasoilla, 
myös pääjohtajien tasolla;

Or. en

Tarkistus 42
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus on sen 
menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä tekemään kaikkensa 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi siten, että otetaan 
huomioon sekä kustakin maasta tulevien 

34. on vakuuttunut siitä, että 
parlamentin houkuttelevuus on sen 
menestyksen avaintekijä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota joidenkin 
kansallisuuksien palvelukseenotossa 
ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa 
pääsihteeriä tekemään kaikkensa 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi siten, että otetaan 
huomioon sekä kustakin maasta tulevien 
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henkilöstön jäsenten määrä että 
johtotehtävissä olevien henkilöiden määrä; 
panee merkille, että sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on 
toteutettu erittäin myönteisiä toimia; vaatii 
sukupuolten tasapuolista edustusta kaikilla 
tasoilla, myös pääjohtajien tasolla;

henkilöstön jäsenten määrä että 
johtotehtävissä olevien henkilöiden määrä; 
panee merkille, että sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on 
toteutettu erittäin myönteisiä toimia; vaatii 
sukupuolten tasapuolisempaa edustusta 
kaikilla tasoilla, myös pääjohtajien tasolla;

Or. en

Tarkistus 43
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. pitää valitettavana, että 
vuoden 2004 jälkeen EU:hun liittyneet 
maat ovat jatkuvasti aliedustettuina 
erityisesti ylemmissä viroissa, ja katsoo, 
että ongelmana on se, että vaikka uusien 
jäsenvaltioiden kansalaisia palkataan, 
useampia vanhojen jäsenvaltioiden 
kansalaisia ylennetään, mikä johtaa 
jatkuvasti laajenevaan kuiluun vanhojen 
ja uusien jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
korjaamaan tämän tilanteen;

Or. hu

Tarkistus 44
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. toteaa, että sisäisissä kilpailuissa 
vuosina 2014–2019 korkeimpaan AD9-
palkkaluokkaan nimitettiin 30 henkilöä, 
joista 16 oli kahdesta suuresta vanhasta 
jäsenvaltiosta, joten huomattava määrä 
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henkilöstöä nimitettiin näistä kahdesta 
maasta koko lainsäädäntökaudella, ja 
pyytää pääsihteeriä selittämään syyt tähän 
epäsuhtaan;

Or. hu

Tarkistus 45
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. ymmärtää, että Luxemburgissa on 
vaikea saada henkilöstöä palvelukseen 
alempiin palkkaluokkiin, etenkin sihteeri- 
ja virkailijahenkilöstön tehtäväryhmään; 
kehottaa uudistamaan Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimiston 
palvelukseenottoa siten, että se vastaa 
paremmin toimielinten tarpeita, mukaan 
lukien lyhyemmät 
palvelukseenottomenettelyt;

35. pitää valitettavana, että 
Luxemburgissa on vaikea saada 
henkilöstöä palvelukseen alempiin 
palkkaluokkiin, etenkin sihteeri- ja 
virkailijahenkilöstön tehtäväryhmään; 
korostaa, että sellaisen korjauskertoimen 
käyttöönotto, jossa otetaan huomioon 
tämän työpaikan korkeammat 
elinkustannukset, sekä palvelukseenotto 
korkeampiin palkkaluokkiin ovat tarpeen 
tämän rakenteellisen ongelman 
ratkaisemiseksi; kehottaa uudistamaan 
Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimiston 
palvelukseenottoa siten, että se vastaa 
paremmin toimielinten tarpeita, mukaan 
lukien lyhyemmät 
palvelukseenottomenettelyt;

Or. en

Tarkistus 46
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset;

36. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset, jotta parlamentista tehdään 
avoimempi, läpinäkyvämpi ja 
tilivelvollinen kansalaisille; panee 
tyytyväisenä merkille, että uuden 
vaalikauden alusta lähtien parlamentin 
verkkosivustolla on ollut tarvittava 
infrastruktuuri, jotta jäsenet voivat julkistaa 
edunvalvojien kanssa suunnitellut 
tapaamiset; kannustaa kaikkia toimia 
tämän välineen parantamiseksi; ehdottaa, 
että siitä tehdään käyttäjäystävällisempi ja 
sen tiedoista vertailukelpoisempia muun 
muassa yhdistämällä se 
avoimuusrekisteriin ja 
lainsäädäntövahtiin, antamalla pääsy 
tietojen automaattiseen käsittelyyn, 
tarjoamalla mahdollisuus yhdistää kokous 
jäsenyyteen jossain valtuuskunnassa, 
ilmoittaa, että kokous pidettiin 
henkilöstön tasolla, ja yhdistää 
parlamentin verkkosivustolla olevat tiedot 
jäsenen omaan verkkosivustoon sekä 
poistamalla velvoite yhdistää jokainen 
kokous jäsenyyteen jossain 
valiokunnassa; kehottaa lisäksi 
parlamenttia tiedottamaan jäsenille 
nykyistä paremmin esittelijöiden ja 
valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja -
valmistelijoiden sekä valiokuntien 
puheenjohtajien velvollisuudesta julkistaa 
tällaiset tapaamiset;

Or. en

Tarkistus 47
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
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36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset;

36. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset; kehottaa 
sihteeristöä toimittamaan 
yksityiskohtaisia tietoja ja järjestämään 
koulutusta, jotta jäsenten toimistot voivat 
noudattaa täysimääräisesti tätä 
velvoitetta; pitää valitettavana, että 
nykyiseen infrastruktuuriin ei sisälly 
prosessia, jolla jäsenet ja valtuutetut 
avustajat voivat esittää käyttäjien 
kokemuksiin perustuvia 
parannusehdotuksia; kehottaa 
parlamentin yksiköitä laatimaan 
vuosittain täytettävä palautelomake ja 
sisällyttämään sen tulokset kertomukseen 
välineen käytöstä;

Or. en

Tarkistus 48
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. suhtautuu myönteisesti tähän 
positiiviseen askeleeseen kohti suurempaa 
avoimuutta ja kaikkien jäsenten 
mahdollisuutta julkaista halutessaan 
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nämä tiedot parlamentin verkkosivustolla 
olevan infrastruktuurin kautta, vaikka 
jäsen ei olisi esittelijä tai valmistelija, 
varjoesittelijä tai -valmistelija tai 
valiokunnan puheenjohtaja; katsoo, että 
tämä suurempi avoimuus auttaa EU:n 
kansalaisia ymmärtämään paremmin 
parlamentin jäsenten työtä; pitää tästä 
syystä valitettavana, että tämä 
tapaamisten ilmoittamista koskeva 
infrastruktuuri on olemassa vain 
englanninkielisenä eikä kaikilla unionin 
virallisilla kielillä;

Or. en

Tarkistus 49
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. ymmärtää, että julkisten tietojen 
tuottaminen avoimessa, koneluettavassa, 
helposti saatavilla olevassa ja uudelleen 
käytettävässä muodossa tarjoaa 
erinomaisia mahdollisuuksia sekä 
avoimuudelle kansalaisia kohtaan että 
innovoinnille; suhtautuu myönteisesti 
tämänhetkisiin aloitteisiin luoda yleisön 
kannalta kiinnostava osa tiedoista tässä 
muodossa ja muuntaa tiedot siihen; 
korostaa tarvetta omaksua 
käyttäjäystävällisempi, järjestelmällisempi 
ja koordinoidumpi lähestymistapa 
tällaisiin aloitteisiin parlamentin selvästi 
määriteltyjen avointa dataa koskevien 
toimintaperiaatteiden puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 50
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marcel Kolaja

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. on tietoinen lisäarvosta, jota 
maksuttomat avoimen lähdekoodin 
ohjelmistot voivat tuottaa parlamentille; 
korostaa erityisesti niiden roolia 
avoimuuden lisäämisessä ja tarjoajasta 
riippuvuuden välttämisessä; on myös 
tietoinen niiden tarjoamista 
mahdollisuuksista parantaa 
turvallisuutta, koska niiden avulla 
voidaan havaita ja korjata heikkoudet; 
suosittaa painokkaasti, että parlamentille 
kehitetyt ohjelmistot asetetaan yleisesti 
saataville maksuttomalla avoimen 
lähdekoodin lisenssillä;

Or. en

Tarkistus 51
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. toteaa, että täysistunnon 
nimenhuutoäänestysten tulosten olisi 
oltava saatavilla avoimessa 
koneluettavassa muodossa ja helposti 
saatavilla parlamentin verkkosivustolla; 
kehottaa tästä syystä parlamenttia 
julkaisemaan koneluettavan version 
nimenhuutoäänestysten tuloksista muiden 
kuin koneluettavien versioiden ohessa 
täysistuntojen pöytäkirjojen 
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verkkosivulla;

Or. en

Tarkistus 52
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. pyytää parlamenttia laatimaan 
avoimuusrekisterin toimintaa koskevan 
parlamentin ja komission yhteisen 
kertomuksen lisäksi vuosittain 
yksityiskohtaisen kertomuksen 
edunvalvojista ja muista organisaatioista, 
joille on myönnetty pääsy parlamentin 
toimitiloihin;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
36 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 d. kehottaa parlamenttia 
julkaisemaan jäsenten äänestystulokset 
heidän profiileissaan parlamentin 
verkkosivustolla; pyytää lisäksi, että 
parlamentti perustaa tarvittavan 
infrastruktuurin ja julkaisee kaikkien 
nimenhuutoäänestysten tulokset 
keskitetyssä ja käyttäjäystävällisessä 
tietokannassa, josta on mahdollista tehdä 
hakuja;

Or. en
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Tarkistus 54
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. ilmaisee vakavan 
huolestuneisuutensa siitä, että yksi 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastoa koskevissa Euroopan 
petostentorjuntaviraston tutkimuksissa 
osallisena oleva työntekijä työskentelee 
tällä hetkellä parlamentissa; pyytää 
pääsihteeriä tiedottamaan viipymättä 
talousarvion valvontavaliokunnalle tässä 
asiassa toteutetuista menettelyvaiheista;

Or. en

Tarkistus 55
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
5 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Parlamentista hiilineutraali vuoteen 2030 
mennessä

Or. en

Tarkistus 56
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. katsoo, että ilmastohätätilan 
julistamisen jälkeen parlamentin on 
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johdettava näyttämällä esimerkkiä ja 
sitouduttava saavuttamaan nollatason 
hiilijalanjäljen vuoteen 2030 mennessä; 
pyytää, että parlamentin 
hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista 
laaditaan kiireellisesti yksityiskohtainen 
raportti ja kirjanpito; kehottaa 
puhemiehistön EMAS-työryhmää 
tarkistamaan keskeisiä 
tulosindikaattoreita ja nykyistä 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämissuunnitelmaa 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä;

Or. en

Tarkistus 57
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. painottaa, että noin 67 prosenttia 
parlamentin hiilijalanjäljestä aiheutuu 
henkilöiden kuljetuksista; edellyttää, että 
puhemiehistö laatii 
matkakorvausjärjestelmän, jossa 
hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin 
kustannukset sisällytetään matkan 
hintaan ja joka sisältää 
ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
käytön kannustimia;

Or. en

Tarkistus 58
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. panee merkille, että taloudellisen 
tuen maksamista kutsutuille 
vierailijaryhmille koskevat tarkistetut 
säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 
2017; kehottaa pääsihteeriä julkaisemaan 
arvion näistä säännöistä viipymättä; on 
erittäin huolestunut viimeaikaisista 
väärinkäytöksistä; on vakaasti sitä mieltä, 
että taloudellisen tuen maksamista 
koskevia sääntöjä olisi tarkistettava 
mahdollisimman pian, jotta vältetään se, 
että jäsenet voivat hyötyä niistä 
taloudellisesti; kehottaa puhemiehistöä 
ottamaan yleiseksi käytännöksi, että 
vierailijaryhmiä koskevat korvaukset 
maksetaan laskutositteiden perusteella; 
pyytää jälleen, että poistetaan 
mahdollisuus nimittää valtuutettuja 
avustajia ryhmän johtoon; pyytää jälleen, 
että poistetaan mahdollisuus nimittää 
valtuutettuja avustajia ryhmän johtoon;

Or. en

Tarkistus 59
Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Loránt 
Vincze, Vasile Blaga, Traian Băsescu, Dan-Ştefan Motreanu, Mircea-Gheorghe Hava, 
Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. Vierailijaryhmät
kehottaa tarkistamaan vierailijaryhmille 
maksettavan taloudellisen tuen 
laskentajärjestelmän; toteaa, että 
nykyisessä järjestelmässä ei oteta 
huomioon majoitus- ja kuljetuskulujen 
vaihtelua eikä se pysy inflaation 
kehityksen mukana;

Or. en
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Tarkistus 60
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. panee merkille, että taloudellisen 
tuen maksamista kutsutuille 
vierailijaryhmille koskevat tarkistetut 
säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 
2017; toteaa, että sääntöjen mukaan 
majoitus- ja ruokailukulut korvataan 
erikseen; kehottaa puhemiehistöä 
yleistämään korvauksen vierailijaryhmiä 
koskevien laskujen perusteella;

Or. en

Tarkistus 61
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
6 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Parlamentin toiminnan maantieteellinen 
hajauttaminen – yksi ainoa toimipaikka

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. muistuttaa, että parlamentilla on 
jo yksi ainoa toimipaikka: 
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perussopimusten mukaan toimipaikka on 
Strasbourg, jossa jäsenet kokoontuvat 12 
kertaa vuodessa;

Or. en

Tarkistus 63
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. korostaa, että unioni on päättänyt 
olla toimielintensä ja virastojensa 
välityksellä läsnä useissa jäsenvaltioissa, 
millä taataan vahva yhteys kansalaisiin ja 
varmistetaan unionin näkyvyys ottaen 
huomioon vastuullinen julkisten varojen 
hoito;

Or. en

Tarkistus 64
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. korostaa, että 12:een 
Strasbourgiin tehtävään virkamatkaan 
liittyvien kaikkien kustannusten 
kokonaismäärä on 27 211 000 euroa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 65
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez
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Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. korostaa, että 12:een 
Strasbourgiin tehtävään virkamatkaan 
liittyvien kaikkien kustannusten 
kokonaismäärä on 27 211 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. korostaa, että 12:een Strasbourgiin 
tehtävään virkamatkaan liittyvien kaikkien 
kustannusten kokonaismäärä on 
27 211 000 euroa;

37. korostaa, että 12:een Strasbourgiin 
tehtävään virkamatkaan liittyvien kaikkien 
kustannusten kokonaismäärä on 
27 211 000 euroa; pyytää raporttia 
virkamatkojen vuonna 2018 aiheuttamista 
yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä;

Or. en

Tarkistus 67
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. korostaa, että 12:een Strasbourgiin 
tehtävään virkamatkaan liittyvien 
kaikkien kustannusten kokonaismäärä on 
27 211 000 euroa;

37. panee merkille, että parlamentin 
työskentelyyn sen toimipaikassa 
Strasbourgissa liittyvien kaikkien 
kustannusten kokonaismäärä on 
27 211 000 euroa;

Or. en
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Tarkistus 68
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. pyytää tarkastusta kaikkien 
parlamentin Strasbourgissa sijaitsevasta 
toimipaikasta Brysseliin tehtyjen 
virkamatkojen aiheuttamista 
kokonaiskustannuksista;

Or. en

Tarkistus 69
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. pyytää tarkastusta parlamentin 
Luxemburgissa sijaitsevan toimipaikan 
kokonaiskustannuksista sekä parlamentin 
Strasbourgissa sijaitsevasta toimipaikasta 
ja Brysselistä Luxemburgiin sekä 
päinvastoin tehtyjen virkamatkojen 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 70
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. pyytää, että jokaisen 
perussopimuksen artiklan aiheuttamat 
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kustannukset arvioidaan täysimääräisesti, 
jotta saadaan tärkeää faktatietoa 
keskusteluun siitä, missä mahdollisesti 
voitaisiin saavuttaa talousarviosäästöjä;

Or. en

Tarkistus 71
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. toteaa, että parlamentin jäsenten 
vuosittain 12:een Strasbourgiin tekemään 
matkaan liittyvät kustannukset ovat 
21 266 689 euroa; toteaa, että vuotuiset 
matkakustannukset ovat parlamentin 
henkilöstön osalta 3 631 082 euroa ja 
valtuutettujen avustajien osalta 
2 097 250 euroa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 72
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. toteaa, että parlamentin jäsenten 
vuosittain 12:een Strasbourgiin tekemään 
matkaan liittyvät kustannukset ovat 
21 266 689 euroa; toteaa, että vuotuiset 
matkakustannukset ovat parlamentin 
henkilöstön osalta 3 631 082 euroa ja 
valtuutettujen avustajien osalta 
2 097 250 euroa;

Poistetaan.

Or. en



AM\1199139FI.docx 43/123 PE646.990v01-00

FI

Tarkistus 73
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. panee merkille, että vuonna 2018 
Thalys-tilausjunan kustannukset olivat 
3 739 680 euroa (3 668 532 euroa vuonna 
2017);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 74
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. panee merkille, että vuonna 2018 
Thalys-tilausjunan kustannukset olivat 
3 739 680 euroa (3 668 532 euroa vuonna 
2017);

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 75
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta 

40. pitää valitettavana, että nämä 
lisämenot ovat vastoin moitteettoman 
varainhoidon ja budjettikurin periaatteita;
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päättäminen edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, 
jos samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

Or. en

Tarkistus 76
Jeroen Lenaers

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; muistuttaa, että 
parlamentin suuri enemmistö on useissa 
päätöslauselmissa ilmaissut 
kannattavansa yhtä ainoaa toimipaikkaa, 
jotta varmistetaan unionin 
veronmaksajien varojen tehokas käyttö; 
panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvion 
mukaan muutto Strasbourgista Brysseliin 
voisi tuottaa 114 miljoonan euron 
vuotuiset säästöt sekä 616 miljoonan 
euron kertaluonteisen säästön, jos 
Strasbourgin rakennuksista voidaan 
luopua onnistuneesti, tai vaihtoehtoisesti 
40 miljoonan euron kertaluonteisen 
kustannuksen, jos tässä ei onnistuta; 
toteaa, että yhdestä ainoasta toimipaikasta 
päättäminen edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; kehottaa 
neuvostoa ottamaan huomioon 
parlamentin kannan ja kantamaan 
vastuunsa ja toimimaan sen mukaisesti; 
korostaa, että parlamentin virka-autojen 
siirtäminen Strasbourgiin voisi olla 
tehokkaampaa, jos samalla kuljetettaisiin 
jäsenten valtuutettuja avustajia;

Or. en
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Tarkistus 77
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toistaa 
kehotuksensa perustaa parlamentille yksi 
toimipaikka parlamentaarisen ja 
institutionaalisen työn optimoimiseksi ja 
poliittisten kustannusten vähentämiseksi 
sekä hiilijalanjäljen pienentämiseksi; 
toteaa, että yhdestä ainoasta toimipaikasta 
päättäminen edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; kehottaa näin 
ollen Euroopan tulevaisuutta käsittelevää 
konferenssia ottamaan edellä esitetyn 
huomioon; korostaa, että parlamentin 
virka-autojen siirtäminen Strasbourgiin 
voisi olla tehokkaampaa, jos samalla 
kuljetettaisiin jäseniä, jäsenten 
valtuutettuja avustajia ja henkilöstön 
jäseniä;

Or. en

Tarkistus 78
Jean-François Jalkh

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta 
päättäminen edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 

40. korostaa, että parlamentin virka-
autojen siirtäminen Strasbourgiin voisi olla 
tehokkaampaa, jos samalla kuljetettaisiin 
jäsenten valtuutettuja avustajia;
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Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

Or. fr

Tarkistus 79
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia, jäseniä ja 
henkilöstön jäseniä; katsoo, että 
parlamentin virka-autot olisi ainakin 
täytettävä, ennen kuin järjestetään 
tilausbusseja, jos Brysselin ja 
Strasbourgin väliset tilausjunat ovat 
täynnä;

Or. en

Tarkistus 80
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 



AM\1199139FI.docx 47/123 PE646.990v01-00

FI

edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, 
jos samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta;

Or. en

Tarkistus 81
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäsenten 
valtuutettuja avustajia;

40. toteaa, että nämä lisämenot ovat 
vastoin moitteettoman varainhoidon ja 
budjettikurin periaatteita; toteaa, että 
yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen 
edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; korostaa, että 
parlamentin virka-autojen siirtäminen 
Strasbourgiin voisi olla tehokkaampaa, jos 
samalla kuljetettaisiin jäseniä, jäsenten 
valtuutettuja avustajia tai muita 
henkilöstön jäseniä, joilla on 
matkamääräys;

Or. en

Tarkistus 82
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 b. korostaa, että parlamentin virka-
autojen siirtäminen Strasbourgiin ja 
takaisin siten, että niissä on vain 
kuljettaja, lisää entisestään Strasbourgiin 
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vuosittain tehtävien 12 matkan 
taloudellisia ja ympäristövaikutuksia; 
suhtautuu myönteisesti valtuutettujen 
edustajien mahdollisuuteen matkustaa 
virka-autojen mukana Strasbourgiin ja 
takaisin, mutta pitää valitettavana, että 
tätä mahdollisuutta ei hyödynnetä 
täysimääräisesti; kehottaa parlamenttia 
antamaan myös kaikille parlamentin ja 
poliittisten ryhmien työntekijöille 
mahdollisuuden käyttää tätä 
matkustusvaihtoehtoa Strasbourgiin ja 
parantamaan tiedotusta tästä 
mahdollisuudesta;

Or. en

Tarkistus 83
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. pitää valitettavana parlamentin 
maantieteellisen hajanaisuuden, joka 
muodostaa 78 prosenttia parlamentin 
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön 
kaikista päästöistä, aiheuttamaa 
ylimääräistä ympäristövaikutusta; katsoo, 
että Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisen ja 
ympäristöystävällistä toimintaa koskevien 
esimerkkien asettamisen valossa nykyisiä 
järjestelyjä on pidettävä kestämättöminä 
ja vastuuttomina; kehottaa Eurooppa-
neuvostoa aloittamaan avoimen ja 
läpinäkyvän keskustelun tästä 
kysymyksestä, jotta päätetään parlamentin 
yhdestä ainoasta toimipaikasta;

Or. en
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Tarkistus 84
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. korostaa, että unioni sitoutui 
yhtenä Pariisin sopimuksen 
allekirjoittajana ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen nojalla rajoittamaan 
maapallon keskilämpötilan nousun 
selvästi alle 2 celsiusasteeseen 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna, ja panee 
huolestuneena merkille, että 12 
vuosittaista matkaa Strasbourgiin lisäävät 
tarpeettomasti parlamentin aiheuttamia 
hiilidioksidipäästöjä;

Or. en

Tarkistus 85
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. muistuttaa, että vuonna 2018 
viestinnän pääosastossa oli 805 henkilöstön 
jäsentä ja se hallinnoi 6,1:ä prosenttia 
parlamentin kokonaistalousarviosta;

41. muistuttaa, että vuonna 2018 
viestinnän pääosastossa oli 805 henkilöstön 
jäsentä; kehottaa viestinnän pääosastoa 
hyödyntämään tulevina vuosina enemmän 
kuin 6,1:ä prosenttia parlamentin 
kokonaistalousarviosta, joka oli sen 
vuonna 2018 hyödyntämä osuus;

Or. en

Tarkistus 86
Jean-François Jalkh
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Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. on tyytyväinen talousarvion 
täysimääräiseen toteuttamiseen vuonna 
2018 ja pitää sitä osoituksena siitä, että 
kaikki viestinnän pääosaston käytettävissä 
olevat resurssit pyrittiin kaikin tavoin 
käyttämään, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman suuri joukko kansalaisia, 
mikä oli erityisen tärkeää vaaleja 
edeltävänä vuonna; panee tyytyväisenä 
merkille, että pääosasto osallistui vuonna 
2018 aktiivisesti EU-vaalien 
kampanjastrategian laatimiseen ja 
käyttöönottoon;

42. on tyytyväinen talousarvion 
täysimääräiseen toteuttamiseen vuonna 
2018 ja pitää sitä osoituksena siitä, että 
kaikki viestinnän pääosaston käytettävissä 
olevat resurssit pyrittiin kaikin tavoin 
käyttämään, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman suuri joukko kansalaisia, 
mikä oli erityisen tärkeää vaaleja 
edeltävänä vuonna; panee tyytyväisenä 
merkille, että pääosasto osallistui vuonna 
2018 aktiivisesti EU-vaalien 
kampanjastrategian laatimiseen ja 
käyttöönottoon; korostaa, että viestinnän 
pääosaston ei pidä käyttää EU:n varoja 
äänestäjien valintoihin vaikuttamiseen;

Or. fr

Tarkistus 87
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. on tyytyväinen talousarvion 
täysimääräiseen toteuttamiseen vuonna 
2018 ja pitää sitä osoituksena siitä, että 
kaikki viestinnän pääosaston käytettävissä 
olevat resurssit pyrittiin kaikin tavoin 
käyttämään, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman suuri joukko kansalaisia, 
mikä oli erityisen tärkeää vaaleja 
edeltävänä vuonna; panee tyytyväisenä 
merkille, että pääosasto osallistui vuonna 
2018 aktiivisesti EU-vaalien 
kampanjastrategian laatimiseen ja 
käyttöönottoon;

42. on tyytyväinen talousarvion 
täysimääräiseen toteuttamiseen vuonna 
2018 ja pitää sitä osoituksena siitä, että 
kaikkia viestinnän pääosaston käytettävissä 
olevia resursseja on pyritty käyttämään, 
jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri 
joukko kansalaisia, mikä oli erityisen 
tärkeää vaaleja edeltävänä vuonna; panee 
tyytyväisenä merkille, että pääosasto 
osallistui vuonna 2018 aktiivisesti EU-
vaalien kampanjastrategian laatimiseen ja 
käyttöönottoon;

Or. en
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Tarkistus 88
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. panee merkille, että vuodesta 2017 
lähtien viestinnän pääosaston 
pääindikaattori on ollut se, kuinka paljon 
huomiota parlamentti saa kaikilla 
viestintäkanavilla tunneissa mitattuna; 
panee tyytyväisenä merkille, että huomion 
saamisen mittaamisen lisäksi viestinnän 
pääosasto on kehittämässä menetelmää, 
jolla voidaan mitata sen toiminnan 
taloudellisuutta, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta kaikilla viestintäkanavilla; 
hyväksyy parlamentin näkyvyyden 
painottamisen;

43. panee merkille, että vaikka 
viestinnän pääosasto keskittyy moniin 
seikkoihin, se on kehittämässä 
menetelmää, jolla voidaan mitata sen 
toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta kaikilla viestintäkanavilla; 
hyväksyy parlamentin näkyvyyden 
painottamisen; kehottaa toteuttamaan 
lisätoimia tämän saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa viestinnän pääosastoa 
jatkamaan pyrkimyksiään parantaa 
parlamentin julkista verkkosivustoa etenkin 
hakukoneoptimoinnin osalta ja lisätä 
parlamentin näkyvyyttä; kehottaa 
viestinnän pääosastoa luomaan 
verkkosivuston, jota on helppo selata ja 
käyttää kaikilla laitteilla älypuhelimista 
pöytätietokoneisiin;

44. kehottaa viestinnän pääosastoa 
jatkamaan pyrkimyksiään parantaa 
parlamentin julkista verkkosivustoa etenkin 
hakukoneoptimoinnin osalta ja lisätä 
parlamentin näkyvyyttä; kehottaa 
viestinnän pääosastoa luomaan 
verkkosivuston, jota on helppo selata ja 
käyttää kaikilla laitteilla älypuhelimista ja 
tableteista pöytätietokoneisiin, ja 
keskittymään erityisesti verkkosivuston 
yksinkertaistettuun mobiiliversioon;

Or. en
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Tarkistus 90
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
44 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 a. korostaa parlamentin suhteellisen 
heikkoa näkyvyyttä verrattuna muihin 
EU:n ja kansainvälisiin toimielimiin;

Or. en

Tarkistus 91
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. panee lisäksi merkille, että 
parlamentti paransi huomattavasti 
sosiaalisen median käyttöä ja lisäsi 
merkittävästi unionin toiminnasta 
tiedottamiseen liittyviä toimia; toteaa 
myös, että kattavaan vierailijastrategiaan ja 
– kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin – 
Ambassador School -ohjelman 
toteutukseen panostettiin merkittävästi;

46. panee merkille, että parlamentti 
paransi sosiaalisen median käyttöä ja lisäsi 
merkittävästi unionin toiminnasta 
tiedottamiseen liittyviä toimia, ja kehottaa 
lisäksi parlamenttia tehostamaan 
toimintaansa sosiaalisessa mediassa 
tiedottaakseen parlamentin työn tuloksista 
unionin kansalaisille; toteaa myös, että 
kattavaan vierailijastrategiaan ja – 
kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin – 
Ambassador School -ohjelman 
toteutukseen panostettiin merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 92
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. panee lisäksi merkille, että 
parlamentti paransi huomattavasti 
sosiaalisen median käyttöä ja lisäsi 
merkittävästi unionin toiminnasta 
tiedottamiseen liittyviä toimia; toteaa 
myös, että kattavaan vierailijastrategiaan ja 
– kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin – 
Ambassador School -ohjelman 
toteutukseen panostettiin merkittävästi;

46. panee lisäksi merkille, että 
parlamentti paransi huomattavasti 
sosiaalisen median käyttöä, ja kehottaa 
lisäksi käyttämään maksuttomia avoimen 
lähdekoodin itse ylläpidettäviä sosiaalisia 
verkkoalustoja, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota käyttäjien tietosuojaan; 
panee myös merkille, että parlamentti 
lisäsi merkittävästi unionin toiminnasta 
tiedottamiseen liittyviä toimia; toteaa 
myös, että kattavaan vierailijastrategiaan ja 
– kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin – 
Ambassador School -ohjelman 
toteutukseen panostettiin merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 93
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. toteaa, että vuonna 2018 
jäsenvaltioissa järjestettiin 
285 lehdistötilaisuutta, joihin osallistui yli 
3 629 toimittajaa; pitää myönteisenä, että 
lisäksi 1 905 toimittajaa kutsuttiin 
osallistumaan täysistuntoihin ja 
1 191 toimittajaa kutsuttiin keskitetysti 
järjestettyihin lehdistöseminaareihin; 
kiittää viestinnän pääosastoa siitä, että se 
on käyttänyt median kaikkia mahdollisia 
kanavia jakaakseen tietoa parlamentin 
toiminnasta ja saavutuksista; kehottaa 
pääosastoa kiinnittämään riittävästi 
huomiota sosiaalisen median 
merkitykseen ja huomattaviin ja alati 
kasvaviin mahdollisuuksiin kansalaisten 
tavoittamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 94
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. kehottaa viestinnän pääosastoa 
tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle tulevissa 
vastuuvapausmenettelyissä kunakin 
vuonna asetetuista tavoitteista, jotta tämä 
voi arvioida pääosaston toiminnan 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 95
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. kannattaa Parlamentariumin 
toimintaa ja toteaa, että siellä oli vieraillut 
11. heinäkuuta 2018 mennessä kaksi 
miljoonaa kävijää, ja on tyytyväinen 
Europa Experience -pilottihankkeiden 
onnistumiseen Berliinissä, Ljubljanassa, 
Strasbourgissa ja Helsingissä; kiittää 
vierailu- ja seminaariyksikköä, joka otti 
vastaan ennätysmäärän vierailijoita 
vuonna 2018;

48. kannattaa Parlamentariumin 
toimintaa ja toteaa, että siellä oli vieraillut 
11. heinäkuuta 2018 mennessä kaksi 
miljoonaa kävijää, ja on tyytyväinen 
Europa Experience -pilottihankkeiden 
onnistumiseen Berliinissä, Ljubljanassa, 
Strasbourgissa ja Helsingissä;

Or. en

Tarkistus 96
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini
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Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. palauttaa mieliin, että vuosi 2018 
oli Euroopan historian talon ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi; panee merkille, 
että Euroopan historian talossa kävi 
164 158 vierailijaa; pitää myönteisenä 
komission kanssa tehtyä 
yhteisrahoitussopimusta, jolla varmistetaan 
vuotuinen osuus toimintakustannuksista;

49. palauttaa mieliin, että vuosi 2018 
oli Euroopan historian talon ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi; panee merkille, 
että Euroopan historian talossa kävi 
164 158 vierailijaa; pitää myönteisenä 
komission kanssa tehtyä 
yhteisrahoitussopimusta, jolla varmistetaan 
vuotuinen osuus toimintakustannuksista; 
on edelleen hyvin huolestunut Euroopan 
historian talossa aikaisemman 
toimeksisaajan alaisuudessa vallinneista 
työoloista ja pyytää pääsihteeriä 
tiedottamaan pikaisesti parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnalle 
Euroopan historian talon työntekijöiden 
tilanteesta uuden toimeksisaajan 
alaisuudessa; pyytää pääsihteeriä myös 
julkaisemaan luvut toimeksisaajan 
kokonaiskustannuksista ja Euroopan 
historian talon työntekijöiden palkkoihin 
käytetystä määrästä;

Or. en

Tarkistus 97
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. toistaa pyyntönsä siitä, että 
ulkoasioiden pääosaston henkilöstön 
työoloja olisi parannettava;

Or. en

Tarkistus 98
Daniel Freund
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. korostaa, että viestinnän 
jäsenvaltioissa on oltava vaikuttavaa 
samalla kun varmistetaan 
kustannustehokkuus; kehottaa kaikkia 
päätöksentekijöitä pyrkimään tuottamaan 
lisäarvoa etenkin juoksevista 
kustannuksista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 99
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. pyytää parlamenttia ja 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
jäsenvaltioissa toimivien Euroopan 
parlamentin yhteystoimistojen kanssa; 
kehottaa Euroopan parlamentin 
yhteystoimistoja lisäämään näkyvyyttään 
tapahtumilla ja voimakkaalla toiminnalla 
sosiaalisessa mediassa, jotta ne 
tavoittaisivat kansalaiset; kehottaa 
Euroopan parlamentin yhteystoimistoja 
lisäämään yhteistyötään ja viestintäänsä 
yksittäisten EU:n toimielinten kanssa 
yhteystoimistojen toiminnan 
yksinkertaistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 100
Tamás Deutsch
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Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. toteaa, että parlamentin 
yhteystoimistojen tehtävä on rajoitettu 
suhteiden ylläpitoon ja tietojen 
antamiseen sekä Euroopan parlamentin 
edustukseen jäsenvaltioissa, minkä valitut 
Euroopan parlamentin jäsenet 
toteuttavat; pyytää, että tämä otetaan 
huomioon mahdollisten 
yhteystoimistoihin vaikuttavien 
uudistusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa;

Or. hu

Tarkistus 101
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
52 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 b. pyytää parlamenttia tarkistamaan 
kussakin jäsenvaltiossa olevien Euroopan 
parlamentin yhteystoimistojen 
kokonaismäärää; suosittaa, että kaksi 
Euroopan parlamentin yhteystoimistoa 
suljetaan, yksi Ranskassa ja yksi 
Puolassa; kehottaa parlamenttia 
asettamaan yhdessä jäsenvaltiossa 
toimivien Euroopan parlamentin 
yhteystoimistojen enimmäismääräksi 
kaksi ja vähimmäisväkiluvuksi, jonka 
ylittyessä jäsenvaltiossa voi toimia kaksi 
Euroopan parlamentin yhteystoimistoa, 
40 miljoonaa asukasta;

Or. en

Tarkistus 102
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Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. on huolissaan siitä, että Euroopan 
parlamentin yhteystoimistoista 
vähennettiin 53 hallintoavustajan toimea, 
vaikka samanaikaisesti nämä samat 
yhteystoimistot palkkasivat huomattavan 
määrän uutta sopimussuhteista 
henkilöstöä; kehottaa pääsihteeriä 
varmistamaan, että Euroopan 
parlamentin yhteystoimistoissa on 
riittävästi vakinaisia työntekijöitä; katsoo 
myös, että kaikkien Euroopan 
parlamentin yhteystoimistojen 
päälliköiden olisi heidän henkilö- ja 
taloudellisia resursseja koskevan 
vastuunsa vuoksi edelleen oltava 
yksikönpäälliköitä sen sijaan, että heidät 
alennetaan toimialapäälliköiksi;

Or. en

Tarkistus 103
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. panee merkille, että Ateenassa 
toimiva Euroopan parlamentin 
yhteystoimisto käytti 38 400 euroa 
pysäköintitilojen vuokraan vuonna 2018; 
pitää näitä kuluja suhteettoman suurina, 
kun otetaan huomioon, että tällä hetkellä 
toimistossa työskentelee kuusi työntekijää; 
kehottaa parlamenttia tutkimaan näiden 
kulujen syitä ja toteuttamaan tarvittaessa 
asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen 
korjaamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 104
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. panee merkille puhemiehistön 
11. helmikuuta 2019 tekemän päätöksen 
parlamentin tuesta Jakartassa sijaitsevalle 
EU:n ASEAN-edustustolle, Addis 
Abebassa sijaitsevalle EU:n edustustolle 
Afrikan unionissa ja EU:n YK-edustustolle 
New Yorkissa; katsoo, että tämän 
parlamentaarisen tuen erityisluonteen 
vuoksi parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnalle olisi toimitettava 
siitä vuosittain yksityiskohtaiset tiedot 
parlamentin vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä;

54. panee huolestuneena merkille 
puhemiehistön 11. helmikuuta 2019 
tekemän päätöksen parlamentin tuesta 
Jakartassa sijaitsevalle EU:n ASEAN-
edustustolle, Addis Abebassa sijaitsevalle 
EU:n edustustolle Afrikan unionissa ja 
EU:n YK-edustustolle New Yorkissa; 
katsoo, että tämän parlamentaarisen tuen 
erityisluonteen vuoksi parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnalle olisi 
toimitettava siitä sekä sen resursseista 
vuosittain yksityiskohtaiset tiedot 
parlamentin vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; pyytää pääsihteeriä tekemään 
tästä parlamentin diplomaattisesta tuesta 
kustannus-hyötyanalyysin ennen vuoden 
2020 loppua ja ennen kuin tukea 
laajennetaan suunnitellusti maailman 
muille alueille;

Or. en

Tarkistus 105
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 

57. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 
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muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta; 
suhtautuu myönteisesti yksinkertaistetun 
ja nopeutetun menettelyn käyttöönottoon 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon 
siirtymisessä;

muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta;

Or. en

Tarkistus 106
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 
muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta; 
suhtautuu myönteisesti yksinkertaistetun ja 
nopeutetun menettelyn käyttöönottoon 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon 
siirtymisessä;

57. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 
muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta; 
suhtautuu myönteisesti yksinkertaistetun ja 
nopeutetun menettelyn käyttöönottoon 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon 
siirtymisessä; kehottaa vahvistamaan 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta vastaavia parlamentin 
hallintotiimejä ennen kunkin uuden 
toimikauden alkua siksi ajaksi, joka 
tarvitaan kattavan koulutuksen 
antamiseksi etukäteen, ja kunnes suuresta 
työtaakasta on selviydytty;

Or. en

Tarkistus 107
Isabel García Muñoz
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Päätöslauselmaesitys
57 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 a. kehottaa uudelleen hallintoa 
tarjoamaan mahdollisimman varhain 
tulevan vaalikauden alussa koulutusta tai 
julkaisuja, jotka on suunnattu erityisesti 
uusille valtuutetuille avustajille, myös 
käytännön ja hallinnollisissa asioissa 
(kuten matkamääräykset, 
lääkärintarkastukset, akkreditointi, 
pysäköintitarrat, vierailijaryhmät ja 
näyttelyt), sellaisten järjestelmään 
liittyvien virheiden välttämiseksi, jotka 
estävät heitä koskevien 
hallintomenettelyjen sujuvan etenemisen;

Or. en

Tarkistus 108
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
57 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 b. vaatii painokkaasti, että 
valtuutetuille avustajille maksetaan sama 
päiväraha kuin henkilöstösääntöjen 
alaiselle henkilöstölle Strasbourgissa 
pidettäviin istuntojaksoihin 
osallistumiseksi tehtävillä virkamatkoilla;

Or. en

Tarkistus 109
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
59 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. panee merkille, että 
henkilöstöasioiden pääosaston 
pääindikaattori vuonna 2018 oli 
toteutusaika; panee tyytyväisenä merkille, 
että tiedonkeruuta koskevia tavoitteita ja 
menetelmiä tarkennettiin ja tulokset 
arvioitiin yleisesti myönteisiksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 110
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. kiinnittää huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; on huolestunut siitä, että 
vähemmän edulliset työehdot ovat 
vähentäneet EU:n palveluksessa 
työskentelyn houkuttelevuutta samaan 
aikaan, kun EU:lla on vaikeuksia 
houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä 
jäsenvaltioista;

61. kiinnittää huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; panee huolestuneena 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset, jotka koskevat muita 
unionin toimielimiä, myös parlamenttia, 
ja suhtautuu myönteisesti komissio 
valmiuteen hyväksyä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; 
kannattaa talousarvion 
valvontavaliokunnan tästä kysymyksestä 
ilmaisemaa kantaa12b; pitää valitettavana 
vuoden 2014 uudistuspaketin hyvin 
kielteistä vaikutusta useisiin 
henkilöstöhallintoa koskeviin keskeisiin 
seikkoihin unionin toimielimissä; on näin 
ollen huolestunut siitä, että vähemmän 
edulliset työehdot ovat vähentäneet EU:n 
palveluksessa työskentelyn 
houkuttelevuutta samaan aikaan, kun 
EU:lla on vaikeuksia houkutella riittävästi 
työntekijöitä eräistä jäsenvaltioista; 
varoittaa hallinnon määrärahojen tai 
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henkilöstön vähentämisen vakavista 
seurauksista Euroopan unionin 
virkamieskunnan tulevaisuudelle ja 
unionin toimintapolitiikkojen 
täytäntöönpanolle; kehottaa unionin 
toimielimiä arvioimaan rauhallisesti ja 
kattavasti henkilöstösääntöjen 
mahdollisen tulevan uudistuksen tai 
tarkistuksen vaikutuksia 
henkilöstöhallintoon ja henkilöstön 
hyvinvointiin;

_________________ _________________
12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.
12 b Työasiakirja vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpanosta komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 111
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. kiinnittää huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; on huolestunut siitä, että 
vähemmän edulliset työehdot ovat 
vähentäneet EU:n palveluksessa 
työskentelyn houkuttelevuutta samaan 
aikaan, kun EU:lla on vaikeuksia 
houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä 

61. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 15/2019: Vuoden 
2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; korostaa, että unionin on 
tärkeää tarjota asuinvaltion 
yksityissektoriin verrattuna 
kilpailukykyisiä palkkoja, varsinkin 
silloin, kun on vaikeuksia houkutella 
riittävästi työntekijöitä eräistä 
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jäsenvaltioista; jäsenvaltioista;

_________________
12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 112
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. kiinnittää huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; on huolestunut siitä, että 
vähemmän edulliset työehdot ovat 
vähentäneet EU:n palveluksessa 
työskentelyn houkuttelevuutta samaan 
aikaan, kun EU:lla on vaikeuksia 
houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä 
jäsenvaltioista;

61. kiinnittää huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; on huolestunut siitä, että 
vähemmän edulliset työehdot ovat ehkä 
vähentäneet EU:n palveluksessa 
työskentelyn houkuttelevuutta samaan 
aikaan, kun EU:lla on vaikeuksia 
houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä 
jäsenvaltioista;

_________________ _________________
12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 113
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
on edelleen keskeinen osatekijä 
parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen 
konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä;

62. muistuttaa, että yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen on 
keskeinen osatekijä parlamentin 
henkilöstöpolitiikassa; ottaa huomioon, että 
sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen 
konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä; pitää kuitenkin valitettavana, 
että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa ei ole toteutettu 
kaikilta osin, varsinkaan mitä tulee 
naisten osuuden nostamiseen (40 
prosenttiin) ylimmän johdon tehtävissä 
vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 114
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
on edelleen keskeinen osatekijä 
parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen 
konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä;

62. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
on edelleen keskeinen osatekijä 
parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen 
konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä; kehottaa asettamaan pikaisesti 
kunnianhimoisempia tavoitteita ja 
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saavuttamaan ne nopeasti;

Or. en

Tarkistus 115
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
on edelleen keskeinen osatekijä 
parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen 
konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä;

62. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
on edelleen keskeinen osatekijä 
parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmaa sekä 
maantieteellistä tasapainoa toteutetaan 
edelleen konkreettisilla toimilla: 
tavoitteiksi on asetettu, että naisten osuus 
yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, 
johtajista 35 prosenttia ja pääjohtajista 
30 prosenttia vuoden 2019 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 116
Gilles Boyer, Pascal Durand, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona 
Strugariu, Sylvie Guillaume, Anne-Sophie Pelletier

Päätöslauselmaesitys
62 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62 a. ehdottaa, että koska yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen on 
edelleen keskeinen osatekijä parlamentin 
henkilöstöpolitiikassa, painotetaan 
nykyistä enemmän kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia esimerkiksi lisäämällä 
parlamentin hallinnossa työskentelevien 
vammaisten henkilöiden määrää; panee 
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merkille, että parlamentin 
puhemiehistössä on jo olemassa 
sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta 
käsittelevä korkean tason ryhmä, ja 
pyytää, että se toteuttaa tutkimuksen 
jäsenvaltioissa ja kansainvälisesti 
toteutetuista tehokkaista toimenpiteistä 
vammaisten henkilöiden työelämän 
osallistumisen lisäämiseksi, 
lainsäädäntötoimenpiteet mukaan 
luettuna; pyytää, että korkean tason 
ryhmä esittää parlamentin 
puhemiehistölle konkreettisia ehdotuksia, 
kun tutkimus on valmistunut ja sen 
tulokset analysoitu; kehottaa asettamaan 
pikaisesti kunnianhimoisia tavoitteita ja 
saavuttamaan ne nopeasti;

Or. en

Tarkistus 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Vera Tax

Päätöslauselmaesitys
62 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62 a. pitää valitettavana, että 
äitiyslomalla olevia parlamentin jäseniä ei 
voida korvata sijaisilla; katsoo, että tämä 
on täysin unionin ydinarvojen vastaista, 
koska se lähettää signaalin siitä, että 
naispuolinen ehdokas saattaa merkitä 
edustuksen väliaikaista keskeytymistä; 
katsoo, että se, ettei vanhempainvapaalla 
tai pitkäaikaisella sairauslomalla olevia 
parlamentin jäseniä voida korvata 
sijaisilla, on ratkaisematon ongelma, sillä 
he eivät voi myöskään antaa 
äänestysvaltakirjaa, mikä aiheuttaa sen, 
että EU:n kansalaisten edustus on 
väliaikaisesti epätasapainossa; kehottaa 
neuvostoa muuttamaan Euroopan 
parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun 
säädöksen 6 artiklaa tilanteen 
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korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 118
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. pitää valitettavana, että 
pääjohtajatason tehtävissä toimivien 
naisten määrä pysyi vuosina 2017–2018 
ennallaan kahdessa absoluuttisina lukuina 
ja oli kaukana tavoitteesta; panee 
tyytyväisenä merkille, että johtajatasolla 
naisten lukumäärä nousi 34 prosenttiin 
vuoden 2018 lopussa ja 37 prosenttiin 
vuoden 2019 aikana ja että 
yksikönpäälliköiden tasolla naisten määrä 
nousi 38 prosenttiin vuoden 2018 lopussa 
ja 39 prosenttiin vuoden 2019 lopussa; 
myöntää vaiheittaisen lähestymistavan 
tarpeellisuuden mutta korostaa, että tilanne 
on tyydyttävä vasta, kun sukupuolten 
tasapuolinen edustus johtotehtävissä 
kuvastaa kyseisiin tehtäviin pätevien 
henkilöiden sukupuolijakaumaa; ottaa 
huomioon, että on jäsenvaltioita, joista ei 
ole yhtään henkilöä johtajan ja/tai 
pääjohtajan toimessa, ja suosittelee 
puuttumaan tähän tilanteeseen 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi;

63. pitää valitettavana, että 
pääjohtajatason tehtävissä toimivien 
naisten määrä pysyi vuosina 2017–2018 
ennallaan kahdessa absoluuttisina lukuina 
ja oli kaukana tavoitteesta; panee 
tyytyväisenä merkille, että johtajatasolla 
naisten lukumäärä nousi 34 prosenttiin 
vuoden 2018 lopussa ja 37 prosenttiin 
vuoden 2019 aikana ja että 
yksikönpäälliköiden tasolla naisten määrä 
nousi 38 prosenttiin vuoden 2018 lopussa 
ja 39 prosenttiin vuoden 2019 lopussa; 
myöntää vaiheittaisen lähestymistavan 
tarpeellisuuden mutta korostaa, että tilanne 
on tyydyttävä vasta, kun sukupuolten 
tasapuolinen edustus johtotehtävissä 
kuvastaa kyseisiin tehtäviin pätevien 
henkilöiden sukupuolijakaumaa;

Or. en

Tarkistus 119
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
63 kohta



AM\1199139FI.docx 69/123 PE646.990v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. pitää valitettavana, että 
pääjohtajatason tehtävissä toimivien 
naisten määrä pysyi vuosina 2017–2018 
ennallaan kahdessa absoluuttisina lukuina 
ja oli kaukana tavoitteesta; panee 
tyytyväisenä merkille, että johtajatasolla 
naisten lukumäärä nousi 34 prosenttiin 
vuoden 2018 lopussa ja 37 prosenttiin 
vuoden 2019 aikana ja että 
yksikönpäälliköiden tasolla naisten määrä 
nousi 38 prosenttiin vuoden 2018 lopussa 
ja 39 prosenttiin vuoden 2019 lopussa; 
myöntää vaiheittaisen lähestymistavan 
tarpeellisuuden mutta korostaa, että tilanne 
on tyydyttävä vasta, kun sukupuolten 
tasapuolinen edustus johtotehtävissä 
kuvastaa kyseisiin tehtäviin pätevien 
henkilöiden sukupuolijakaumaa; ottaa 
huomioon, että on jäsenvaltioita, joista ei 
ole yhtään henkilöä johtajan ja/tai 
pääjohtajan toimessa, ja suosittelee 
puuttumaan tähän tilanteeseen 
maantieteellisen tasapainon 
saavuttamiseksi;

63. pitää valitettavana, että 
pääjohtajatason tehtävissä toimivien 
naisten määrä pysyi vuosina 2017–2018 
ennallaan kahdessa absoluuttisina lukuina 
ja oli kaukana tavoitteesta; panee 
tyytyväisenä merkille, että johtajatasolla 
naisten lukumäärä nousi 34 prosenttiin 
vuoden 2018 lopussa ja 37 prosenttiin 
vuoden 2019 aikana ja että 
yksikönpäälliköiden tasolla naisten määrä 
nousi 38 prosenttiin vuoden 2018 lopussa 
ja 39 prosenttiin vuoden 2019 lopussa; 
myöntää vaiheittaisen lähestymistavan 
tarpeellisuuden mutta korostaa, että tilanne 
on tyydyttävä vasta, kun sukupuolten 
tasapuolinen edustus johtotehtävissä 
kuvastaa kyseisiin tehtäviin pätevien 
henkilöiden sukupuolijakaumaa; ottaa 
huomioon, että on jäsenvaltioita, joista ei 
ole yhtään henkilöä johtajan ja/tai 
pääjohtajan toimessa, ja suosittelee 
puuttumaan tähän tilanteeseen; muistuttaa, 
että kaiken palvelukseenoton on 
perustuttava pätevyyteen, mutta myös 
henkilöstön maantieteellisen tasapainon 
noudattaminen on tärkeää;

Or. en

Tarkistus 120
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
63 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63 a. toteaa, että maantieteellisen 
tasapainon saavuttaminen parlamentin 
henkilöstön keskuudessa on tärkeää; 
kehottaa parlamenttia tässä suhteessa 
varmistamaan, että kaikkien tasojen 
työntekijät, myös johtaja- ja 
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pääjohtajatason tehtävissä toimivat 
työntekijät, palkataan ja heitä ylennetään 
ilman kansallisuuteen perustuvaa 
syrjintää ja että työpaikka parlamentissa 
on yhtä houkutteleva kaikkia 
kansallisuuksia edustavien henkilöiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 121
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
63 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63 a. toteaa, että vaikka vuoden 2004 
laajentumisesta on kulunut monta vuotta, 
uusien jäsenvaltioiden edustus ei ole 
lisääntynyt vastaavasti johtotason 
tehtävissä, joissa Belgian, Saksan, 
Espanjan ja Italian kansalaiset ovat 
edelleen vahvasti yliedustettuina;

Or. en

Tarkistus 122
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. pitää hyvinä niitä valtuutettuja 
avustajia varten kehitettyjä ratkaisuja, 
jotka ovat työskennelleet keskeytyksettä 
kahden peräkkäisen vaalikauden ajan mutta 
joilta puuttui enintään kaksi kuukautta 
niistä kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 

64. panee merkille niitä valtuutettuja 
avustajia varten kehitetyt ratkaisut, jotka 
olivat työskennelleet keskeytyksettä 
kahden peräkkäisen vaalikauden ajan mutta 
joilta puuttui enintään kaksi kuukautta 
niistä kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti; 
pitää valitettavana, että tämä ratkaisu 
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löydettyjen ratkaisujen ansiosta kyseiset 
valtuutetut avustajat saivat täyteen 
tarvittavan kymmenen vuoden 
palvelusajan; panee tyytyväisenä merkille, 
että ratkaisuun päästiin 170 tapauksessa 
173:sta;

tarjottiin saataville liian myöhään 
edeltävän vaalikauden aikana esitetyistä 
lukuisista ja toistuvista varoituksista 
huolimatta; pitää myös valitettavana, että 
ainoa löydetty ratkaisu riippui 
yksinomaan joidenkin tilanteen tasalla 
olleiden ja kyseessä oleville valtuutetuille 
avustajille solidaarisuutta osoittaneiden 
parlamentin jäsenten hyvästä tahdosta; 
pitää myös valitettavana, että hallinto ei 
tiedottanut uuden parlamentin jäsenille 
tästä asiasta ja siitä, että heille tarjottiin 
mahdollisuus tehdä alle kuuden 
kuukauden sopimuksia tällaisia tapauksia 
varten, minkä seurauksena monilla näistä 
avustajista oli paljon vaikeuksia löytää 
parlamentin jäsentä, joka palkkaisi heidät 
keskeytyksettä lyhyeksi aikaa, ja osa 
heistä ei onnistunut löytämään lainkaan 
tällaista parlamentin jäsentä (vähintään 3 
tapausta 170 tapauksesta hallinnon 
tietojen mukaan);

Or. es

Tarkistus 123
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. pitää hyvinä niitä valtuutettuja 
avustajia varten kehitettyjä ratkaisuja, jotka 
ovat työskennelleet keskeytyksettä kahden 
peräkkäisen vaalikauden ajan mutta joilta 
puuttui enintään kaksi kuukautta niistä 
kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
löydettyjen ratkaisujen ansiosta kyseiset 
valtuutetut avustajat saivat täyteen 
tarvittavan kymmenen vuoden 
palvelusajan; panee tyytyväisenä merkille, 
että ratkaisuun päästiin 170 tapauksessa 

64. pitää hyvinä niitä valtuutettuja 
avustajia varten kehitettyjä ratkaisuja, jotka 
ovat työskennelleet keskeytyksettä kahden 
peräkkäisen vaalikauden ajan mutta joilta 
puuttui enintään kaksi kuukautta niistä 
kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti;
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173:sta;

Or. en

Tarkistus 124
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. pitää hyvinä niitä valtuutettuja 
avustajia varten kehitettyjä ratkaisuja, 
jotka ovat työskennelleet keskeytyksettä 
kahden peräkkäisen vaalikauden ajan mutta 
joilta puuttui enintään kaksi kuukautta 
niistä kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
löydettyjen ratkaisujen ansiosta kyseiset 
valtuutetut avustajat saivat täyteen 
tarvittavan kymmenen vuoden 
palvelusajan; panee tyytyväisenä merkille, 
että ratkaisuun päästiin 170 tapauksessa 
173:sta;

64. panee tyytyväisenä merkille, että 
170 niistä 173 valtuutetusta avustajasta, 
jotka olivat työskennelleet keskeytyksettä 
kahden peräkkäisen vaalikauden ajan mutta 
joilta puuttui enintään kaksi kuukautta 
niistä kymmenestä palvelusvuodesta, jotka 
oikeuttavat eläkkeeseen unionin 
toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti, 
pystyivät saamaan uudet sopimukset; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että tämän 
ansiosta kyseiset valtuutetut avustajat 
pystyivät saamaan täyteen tarvittavan 
kymmenen vuoden palvelusajan;

Or. en

Tarkistus 125
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. pitää myönteisenä, että parlamentin 
pääsihteeristöön perustettiin laajennettu 
etätyöjärjestelmä;

65. pitää myönteisenä, että parlamentin 
pääsihteeristön etätyömahdollisuuksia on 
laajennettu ja yksinkertaistettu, mutta 
kehottaa siirtymään ripeästi kohti 
järjestelmällistä etätyötä, kuten 
komissiossa ja muissa toimielimissä on 
tehty;
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Or. en

Tarkistus 126
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. pitää myönteisenä, että parlamentin 
pääsihteeristöön perustettiin laajennettu 
etätyöjärjestelmä;

65. pitää myönteisenä, että parlamentin 
pääsihteeristöön perustettiin laajennettu 
etätyöjärjestelmä; kannattaa selvityksen 
laatimista etätyökokemuksista ja pyytää 
jakamaan arvioinnin tulokset parlamentin 
jäsenille ja kaikkiin parlamentin 
yksiköihin;

Or. en

Tarkistus 127
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
65 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 a. kehottaa uudelleen hyödyntämään 
enemmän videokonferensseja ja muita 
teknisiä mahdollisuuksia ympäristön 
suojelemiseksi ja resurssien säästämiseksi 
vähentämällä etenkin henkilöstön 
virkamatkoja kolmen 
työskentelypaikkakunnan välillä;

Or. en

Tarkistus 128
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
66 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; odottaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla; pitää myönteisenä, että jotkut 
ryhmät ovat painokkaasti kannustaneet 
jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja 
kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää 
esimerkkiä, ja kannustaa muita ryhmiä 
noudattamaan samaa toimintatapaa;

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa 
kaikilla tasoilla, niin jäsenten, 
henkilöstön kuin valtuutettujen avustajien 
tasolla, ja työpaikkahäirinnän 
ehkäisemiseksi käyttöön otettuja toimia, 
erityisesti puhemiehistön 12. maaliskuuta 
2018 hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; odottaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 129
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 



AM\1199139FI.docx 75/123 PE646.990v01-00

FI

valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; odottaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla; pitää myönteisenä, että jotkut 
ryhmät ovat painokkaasti kannustaneet 
jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja 
kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää 
esimerkkiä, ja kannustaa muita ryhmiä 
noudattamaan samaa toimintatapaa;

valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; toteaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tuloksia 
odotettiin marraskuun alussa 2018, ja 
pyytää kertomaan ne viipymättä, kun ne 
ovat saatavilla; pyytää selitystä tästä 
viivästyksestä; pitää myönteisenä, että 
jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan 
ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla 
koskeviin koulutustilaisuuksiin voidakseen 
näyttää esimerkkiä, ja kehottaa 
järjestämään pakollista koulutusta 
jäsenille ja henkilöstölle; edellyttää, että 
etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön 
täysimääräisesti ja avoimesti;

Or. en

Tarkistus 130
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
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tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; odottaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla; pitää myönteisenä, että jotkut 
ryhmät ovat painokkaasti kannustaneet 
jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja 
kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää 
esimerkkiä, ja kannustaa muita ryhmiä 
noudattamaan samaa toimintatapaa;

tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; toteaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tuloksia 
odotettiin marraskuun alussa 2018, ja 
pyytää kertomaan ne viipymättä, kun ne 
ovat saatavilla; pyytää selitystä tästä 
viivästyksestä; pitää myönteisenä, että 
jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan 
ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla 
koskeviin koulutustilaisuuksiin voidakseen 
näyttää esimerkkiä, ja kehottaa 
järjestämään pakollista koulutusta 
jäsenille ja henkilöstölle; edellyttää, että 
etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön 
täysimääräisesti ja avoimesti;

Or. en

Tarkistus 131
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kannattaa häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikkaa ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otettuja toimia, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymää päivitettyä 
etenemissuunnitelmaa jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoista tarkastusta, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 

66. panee merkille häirintää koskevaa 
parlamentin nollatoleranssipolitiikan ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otetut toimet, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymän päivitetyn 
etenemissuunnitelman jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoisen tarkastuksen, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
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ja sovittelijan toimen perustamista sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämistä; odottaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla; pitää myönteisenä, että jotkut 
ryhmät ovat painokkaasti kannustaneet 
jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja 
kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää 
esimerkkiä, ja kannustaa muita ryhmiä 
noudattamaan samaa toimintatapaa;

ja sovittelijan toimen perustamisen sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämisen; 
odottaa, että ulkoisen tarkastuksen tulokset 
kerrotaan viipymättä, kun ne ovat 
saatavilla; pitää myönteisenä, että jotkut 
ryhmät ovat painokkaasti kannustaneet 
jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja 
kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää 
esimerkkiä, ja kannustaa muita ryhmiä 
noudattamaan samaa toimintatapaa; 
kehottaa parlamenttia kuitenkin pitämään 
mielessä, että parlamentin tiloissa 
tapahtuneita häirintätapauksia on vähän, 
ja rajoittamaan tähän kysymykseen 
kiinnitettävää huomiota tämän 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 132
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
66 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66 a. pyytää panemaan täytäntöön 
kokonaisuudessaan toimenpiteet, joita 
suositeltiin seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa 26. 
lokakuuta 2017 annetussa parlamentin 
päätöslauselmassa, ja erityisesti 
panemaan täytäntöön koko henkilöstölle 
ja jäsenille järjestettävän häirinnän 
vastaisen koulutuksen, nykyisten kahden 
häirinnän vastaisen komitean toiminnan 
ulkoisen tarkastuksen ja nykyisten 
kahden komitean yhdistämisen yhdeksi 
riippumattomaksi komiteaksi; pyytää, että 
häirinnän uhreiksi joutuneiden 
oikeudelliset ja lääketieteelliset kulut 
katetaan henkilöstösääntöjen 24 artiklan 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. panee merkille, että parlamentin 
lastentarhan palveluntarjoaja vaihtuu 
lähiaikoina; toteaa, että asianomaisten 
parlamentin yksiköiden 
(henkilöstöasioiden pääosasto, 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
ja turvallisuusasioiden pääosasto) tämän 
uuden sopimuksen aiheuttamista 
muutoksista antamien tietojen niukkuus 
on aiheuttanut ahdistusta; korostaa, että 
parlamentin on tarjouspyyntöjä 
arvioitaessa aina asetettava etusijalle sen 
päiväkodissa hoidettavien lasten 
hyvinvointi sekä palveluntarjoajan 
henkilöstön työolot; muistuttaa, että 
kaikkien palveluntarjoajien on 
noudatettava kaikilta osin Belgian 
lainsäädäntöä sekä kunnioitusta ja 
ihmisarvoa työpaikalla koskevia 
parlamentin toimintaperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 134
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. panee merkille, että helmikuusta 
2020 lähtien Esedra-yritys on parlamentin 
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lastentarhojen ja esikouluosastojen uusi 
palveluntarjoaja; panee merkille, että 
palveluntarjoajan vaihtuminen on 
herättänyt suurta huolta parlamentin 
jäsenten, virkamiesten, diplomaattien, 
lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden 
ja valtuutettujen avustajien keskuudessa, 
jotka käyttävät näitä palveluita lapsiaan 
varten; kehottaa asiasta vastaavia 
parlamentin yksikköjä varmistamaan, 
ettei mikään uuden johdon mahdollisesti 
toteuttamista muutoksista lastentarhojen 
ja esikouluosastojen toimintaan heikennä 
palvelun laatua aiempaan 
palveluntarjoajaan verrattuna;

Or. en

Tarkistus 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. panee merkille, että parlamentin 
lastentarhan palveluntarjoaja vaihtuu; 
kehottaa huolehtimaan siitä, että vaihto 
tapahtuu kitkattomasti, ja korostaa, että 
palvelun laadun ja työolojen 
säilyttäminen samalla tasolla on erittäin 
tärkeää; kehottaa pääsihteeriä 
varmistamaan näiden edellytysten 
täyttyminen;

Or. en

Tarkistus 136
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. pitää erittäin valitettavana, että 26. 
huhtikuuta 2018 hyväksytyt lastentarhoja 
ja esikoulua koskevat säännöt ovat 
epämääräiset ja niistä puuttuu tarkkoja 
määräyksiä, varsinkin lastentarhaan 
hyväksymistä koskevasta 1 osasta, 
rahoitusosuuksia koskevasta 2 osasta sekä 
käytännön tietoja koskevasta 3 osasta; 
pyytää parlamentin lastentarhojen ja 
esikouluosastojen hallintokomiteaa 
hyväksymään riittävät täsmennykset, 
joilla säännöistä tehdään selkeät ja 
avoimet ja jotka kattavat kaikki 
epätavalliset ja erityiset tilanteet, kuten 
yksittäisten perheiden tilanteet tai 
erityistarpeita omaavat lapset; ehdottaa, 
että lastentarhoja ja esikoulupalveluja 
koskevat ajantasaiset tiedot, kuten maksut 
ja nykyinen kapasiteetti, asetetaan 
saataville verkkosivustoilla;

Or. en

Tarkistus 137
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
67 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 b. pitää erittäin valitettavana, että 
lastentarhoja ja esikoulua koskevat 
säännöt eivät sisältäneet 
hinnoittelumenetelmää; pyytää 
parlamentin lastentarhojen ja 
esikouluosastojen hallintokomiteaa 
hyväksymään selvästi määritellyn 
menetelmän, jolla lasketaan vanhempien 
maksuosuus ottaen huomioon perheiden 
erityistilanteet, kuten 
yksinhuoltajaperheet tai meneillään 
olevat avioeromenettelyt; suosittelee 
sääntöjen 4 artiklan tarkistamista siten, 
että siihen sisällytetään enimmäismaksu, 
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jotta varmistetaan riittävä avoimuus ja 
estetään mahdolliset eroavaisuudet;

Or. en

Tarkistus 138
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. panee merkille, että 
henkilöstöasioiden pääosaston 
henkilöstön suuri työmäärä aiheuttaa 
joustamattomuutta valtuutettujen 
avustajien palkkojen muuttamisessa, kun 
jäsen sitä pyytää ja se on perusteltua 
valtuutetun avustajan tehtävien 
lisääntymisen vuoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 139
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
70 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 a. korostaa, että 
kustannustehokkuuden periaatetta on 
tarkkailtava mahdollisimman laajasti 
parlamentin rakennuspolitiikan osalta, 
sekä nykyisiin rakennuksiin että uusiin 
hankkeisiin liittyvien kustannusten osalta; 
pääasiallisena huolena pitää olla tehokas 
varainhoito, ja työn suorittamisen 
mahdollisimman alhaisin kustannuksin 
pitää olla tavoite;

Or. hu
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Tarkistus 140
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. toteaa, että parlamentin suurimman 
kiinteistöhankkeen – Konrad Adenauer -
rakennuksen laajentaminen Luxemburgissa 
– ensimmäinen vaihe, itäsiipi, jonka osuus 
on noin 70 prosenttia koko hankkeesta, on 
valmistumassa; muistuttaa, että tällä 
hetkellä parlamentin henkilöstö on 
Luxemburgissa sijoitettuna neljään 
rakennukseen; toteaa, että Konrad 
Adenauer -rakennus tuo kaikki yksiköt 
saman katon alle ja mahdollistaa siten 
mittakaavaedut energia-, vesi-, 
turvallisuus- ja kiinteistöhallinnon 
aloilla; huomauttaa, että vaikka tietyt 
rakennusviiveistä aiheutuvat kustannukset 
ovat olleet alun perin ennakoitua 
suurempia, parlamentti on voinut 
kompensoida lisärahoitustarpeita lainojen 
huomattavasti alhaisempien 
rahoituskustannusten ansiosta; painottaa 
että Adenauer-hankkeen 
kokonaiskustannukset jäävät 
32,5 miljoonaa euroa hyväksyttyjä 
kokonaismäärärahoja pienemmiksi;

73. toteaa, että parlamentin suurimman 
kiinteistöhankkeen – Konrad Adenauer -
rakennuksen laajentaminen Luxemburgissa 
– ensimmäinen vaihe on valmistumassa; 
huomauttaa, että vaikka tietyt 
rakennusviiveistä aiheutuvat kustannukset 
ovat olleet alun perin ennakoitua 
suurempia, parlamentti on voinut 
kompensoida lisärahoitustarpeita lainojen 
huomattavasti alhaisempien 
rahoituskustannusten ansiosta; painottaa 
että Adenauer-hankkeen 
kokonaiskustannukset jäävät 
32,5 miljoonaa euroa hyväksyttyjä 
kokonaismäärärahoja pienemmiksi;

Or. en

Tarkistus 141
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. kannattaa jäsenten työympäristön 
parantamista Brysselissä (1 

74. on tyytyväinen jäsenten 
työympäristön parantamiseen Brysselissä 
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henkilökohtainen työhuone + 2 työhuonetta 
henkilöstölle) sekä Strasbourgissa (1+1 
työhuonetta);

(1 henkilökohtainen työhuone + 2 
työhuonetta henkilöstölle) sekä 
Strasbourgissa (1+1 työhuonetta); 
kannattaa myös jäsenten työolojen 
parantamista tämän asiakirjan 98 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 142
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. tukee infrastruktuurin ja logistiikan 
pääosaston pyrkimyksiä tiukentaa 
turvallisuusjärjestelyjään tekemällä 
rakenteellisia ja organisatorisia 
parannuksia, mukaan lukien Weiss-, 
Churchill- ja Pflimlin-rakennusten 
lähialueiden turvaaminen Strasbourgissa 
ja töiden jatkaminen rakennusten 
sisäänkäyntien turvaamiseksi Brysselissä 
(Montoyer 70-, Square de Meeûs- ja 
Wiertz-rakennukset) ja Strasbourgissa 
(Churchill-rakennus); korostaa tarvetta 
sovittaa avoimuus yhteen 
turvallisuusvaatimusten kanssa;

75. tukee infrastruktuurin ja logistiikan 
pääosaston pyrkimyksiä tiukentaa 
turvallisuusjärjestelyjään tekemällä 
rakenteellisia ja organisatorisia 
parannuksia, mukaan lukien kaikkien 
fyysisten sijaintipaikkojen turvaaminen 
korostaa tarvetta sovittaa avoimuus yhteen 
turvallisuusvaatimusten kanssa;

Or. en

Tarkistus 143
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
75 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 a. pitää valitettavana, että useat 
tärkeät palveluntarjoajat ovat äskettäin 
päättäneet olla jatkamatta parlamentin 
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kanssa tekemiään pitkän aikavälin 
sopimuksia (pankit ja ruokakaupat) ja 
pyytää yksikköä selvittämään syyt 
palvelujen vähenemiseen parlamentissa;

Or. hu

Tarkistus 144
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että työt 
Wayenbergin päiväkodin laajentamiseksi 
aloitettiin vuonna 2018; on kuitenkin 
huolissaan tavasta, jolla pääsy 
rakennukseen järjestettiin rakennustöiden 
aikana, ja ehdottaa, että infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosasto kiinnittää 
tulevaisuudessa enemmän huomiota 
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseen 
tällaisten rakennustöiden aikana;

76. panee merkille, että työt 
Wayenbergin päiväkodin laajentamiseksi 
aloitettiin vuonna 2018; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että pääsy näihin tiloihin 
ei ollut turvallinen rakennustöiden aikana, 
ja ehdottaa, että infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosasto kiinnittää 
tulevaisuudessa enemmän huomiota 
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseen 
tällaisten rakennustöiden aikana;

Or. en

Tarkistus 145
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että työt 
Wayenbergin päiväkodin laajentamiseksi 
aloitettiin vuonna 2018; on kuitenkin 
huolissaan tavasta, jolla pääsy 
rakennukseen järjestettiin rakennustöiden 
aikana, ja ehdottaa, että infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosasto kiinnittää 
tulevaisuudessa enemmän huomiota 
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseen 

76. panee merkille, että työt 
Wayenbergin päiväkodin laajentamiseksi 
aloitettiin vuonna 2018; on kuitenkin 
huolissaan tavasta, jolla pääsy 
rakennukseen järjestettiin rakennustöiden 
aikana, ja ehdottaa, että infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosasto ja 
turvallisuusasioiden pääosasto 
kiinnittävät tulevaisuudessa enemmän 
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tällaisten rakennustöiden aikana; huomiota käyttäjien turvallisuuden 
varmistamiseen tällaisten rakennustöiden 
aikana;

Or. ro

Tarkistus 146
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. panee merkille, että puhemiehistö 
antoi pääsihteerille tehtäväksi valtuuttaa 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
käynnistämään arkkitehtikilpailu Paul-
Henri Spaak -rakennuksen 
kunnostamiseksi ottaen huomioon vain 
kaksi vaihtoehtoa, rakennuksen 
peruskorjaus tai uudelleensuunnittelu; 
edellyttää, että rakennusta valmistellaan 
siihen, että parlamentin toiminta kehittyy 
edelleen tulevina vuosikymmeninä; 
palauttaa mieliin, että arkkitehtuurikilpailu 
käynnistettiin konkreettisten 
arkkitehtonisten ehdotusten saamiseksi ja 
että poliittisten elinten ja budjettivallan 
käyttäjän olisi tehtävä lopullinen päätös 
hankkeesta;

78. panee merkille, että puhemiehistö 
antoi pääsihteerille tehtäväksi valtuuttaa 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
käynnistämään arkkitehtikilpailu Paul-
Henri Spaak -rakennuksen 
kunnostamiseksi ottaen huomioon vain 
kaksi vaihtoehtoa, rakennuksen 
peruskorjaus tai uudelleensuunnittelu; 
edellyttää, että rakennusta valmistellaan 
siihen, että parlamentin toiminta kehittyy 
edelleen tulevina vuosikymmeninä; 
palauttaa mieliin, että arkkitehtuurikilpailu 
käynnistettiin konkreettisten 
arkkitehtonisten ehdotusten saamiseksi ja 
että poliittisten elinten ja budjettivallan 
käyttäjän olisi tehtävä lopullinen päätös 
hankkeesta; korostaa, että tällainen päätös 
olisi tehtävä rakennuksen turvallisuutta 
koskevan arvioinnin julkaisun jälkeen;

Or. en

Tarkistus 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. panee merkille, että puhemiehistö 78. panee merkille, että puhemiehistö 
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antoi pääsihteerille tehtäväksi valtuuttaa 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
käynnistämään arkkitehtikilpailu Paul-
Henri Spaak -rakennuksen 
kunnostamiseksi ottaen huomioon vain 
kaksi vaihtoehtoa, rakennuksen 
peruskorjaus tai uudelleensuunnittelu; 
edellyttää, että rakennusta valmistellaan 
siihen, että parlamentin toiminta kehittyy 
edelleen tulevina vuosikymmeninä; 
palauttaa mieliin, että arkkitehtuurikilpailu 
käynnistettiin konkreettisten 
arkkitehtonisten ehdotusten saamiseksi ja 
että poliittisten elinten ja budjettivallan 
käyttäjän olisi tehtävä lopullinen päätös 
hankkeesta;

antoi pääsihteerille tehtäväksi valtuuttaa 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
käynnistämään arkkitehtikilpailu Paul-
Henri Spaak -rakennuksen 
kunnostamiseksi ottaen huomioon vain 
kaksi vaihtoehtoa, edellyttää, että 
rakennusta valmistellaan siihen, että 
parlamentin toiminta kehittyy edelleen 
tulevina vuosikymmeninä 
perussopimusten mukaisesti; palauttaa 
mieliin, että arkkitehtuurikilpailu 
käynnistettiin konkreettisten 
arkkitehtonisten ehdotusten saamiseksi ja 
että poliittisten elinten ja budjettivallan 
käyttäjän olisi tehtävä lopullinen päätös 
hankkeesta;

Or. en

Tarkistus 148
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. panee merkille, että puhemiehistö 
on hyväksynyt Europa Experience -
keskusten perustamisen useisiin 
yhteystoimistoihin ja tämä on määrä 
toteuttaa tulevina vuosina;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 

80. vastustaa kuljettajapalvelujen 
siirtämisen sisäisesti hoidettaviksi; torjuu 
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merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); katsoo, että 
virka-autojen olisi voitava ottaa kyytiin 
jäseniä ja henkilöstöä, jolla on 
matkamääräys, matkoilla Brysselistä 
Strasbourgiin ja takaisin;

ajatuksen siitä, että virka-autojen olisi 
voitava ottaa kyytiin jäseniä ja henkilöstöä, 
jolla on matkamääräys, matkoilla 
Brysselistä Strasbourgiin ja takaisin; 
muistuttaa, että 12 vuotuista lisämatkaa 
Strasbourgiin ja takaisin aiheuttavat vain 
lisäkustannuksia ja vaarallisten 
yhdisteiden päästöjä;

Or. en

Tarkistus 150
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); katsoo, että virka-
autojen olisi voitava ottaa kyytiin jäseniä 
ja henkilöstöä, jolla on matkamääräys, 
matkoilla Brysselistä Strasbourgiin ja 
takaisin;

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); ehdottaa, että 
virka-autot eivät saa ajaa tyhjinä, vaan 
niitä käytetään kuljettamaan jäseniä, 
henkilöstöä ja valtuutettuja avustajia, 
joilla on matkamääräys, matkoilla 
Brysselistä Strasbourgiin ja takaisin;

Or. en

Tarkistus 151
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); katsoo, että virka-

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); katsoo, että virka-
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autojen olisi voitava ottaa kyytiin jäseniä ja 
henkilöstöä, jolla on matkamääräys, 
matkoilla Brysselistä Strasbourgiin ja 
takaisin;

autojen olisi voitava ottaa kyytiin jäseniä ja 
henkilöstöä, jolla on matkamääräys, 
matkoilla Brysselistä Strasbourgiin ja 
takaisin; panee merkille uuden säännön, 
joka edellyttää kuljettajien odottavan 
enintään 5 minuuttia noutopaikassa; 
ymmärtää tällaisen säännön 
tarpeellisuuden, mutta epäilee, että tämä 
aikaraja on liian tiukka;

Or. en

Tarkistus 152
Angelika Winzig

Päätöslauselmaesitys
80 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80 a. panee merkille, että jäsenet 
joutuvat odottamaan pitkään 
lentokentällä, ennen kuin autot lähtevät 
parlamenttiin; ehdottaa, että näiden 
viivästysten poistamiseksi löydetään jokin 
tehokkaampi keino;

Or. en

Tarkistus 153
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); katsoo, että virka-
autojen olisi voitava ottaa kyytiin jäseniä 
ja henkilöstöä, jolla on matkamääräys, 
matkoilla Brysselistä Strasbourgiin ja 

80. kannattaa kuljettajapalvelujen 
siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee 
merkille, että vuonna 2018 tyytyväisyys 
virka-autopalveluun oli erittäin korkealla 
tasolla (99,9 prosenttia); panee 
tyytyväisenä merkille, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
on toteuttanut toimenpiteitä sen 
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takaisin; varmistamiseksi, että virka-autoilla 
kuljetetaan jäseniä ja henkilöstöä, jolla on 
matkamääräys, matkoilla Brysselistä 
Strasbourgiin ja takaisin;

Or. ro

Tarkistus 154
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
80 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80 a. (uusi) pitää myönteisenä 
parlamentin hiilipäästöjen vähenemistä 
37,7 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna; 
toteaa, että henkilöliikenteen päästöt 
muodostavat noin 67 prosenttia 
parlamentin hiilijalanjäljestä; 
huomauttaa, että puhemiehistö hyväksyi 
15. toukokuuta 2017 tekemällään 
päätöksellä ehdotuksen tarjota tehokkaita 
ja korkealaatuisia kulkuvälineitä jäsenille 
ja minimoida ympäristövaikutukset 
vaihtamalla parlamentin autokanta 
asteittain sähköajoneuvoihin ja 
edistämällä kaikkia vihreitä 
kuljetusmuotoja tavoitteena päästötön 
toiminta kaupunkiympäristössä ja 
sataprosenttinen täysin sähköinen 
ajoneuvokanta vuodesta 2024 alkaen jo 
voimassa olevien eri toimenpiteiden 
lisäksi;

Or. ro

Tarkistus 155
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
80 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80 a. (uusi) pitää myönteisinä eri 
toimenpiteitä, työkaluja ja välineitä, jotka 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
on ottanut käyttöön tältä osin 
vähentääkseen henkilöstön kuljetuksen 
hiilipäästöjä vielä lisää, kuten tilausjunat 
Strasbourgiin, parlamentin virka-
autokannan käyttö henkilöstön 
kuljettamiseen Strasbourgissa 
järjestettävien istuntojaksojen aikana, 
ryhmäkuljetukset valiokuntien ja 
poliittisten ryhmien kokouksiin ja 
tapahtumiin, jotka järjestetään muualla 
kuin parlamentin rakennuksissa, 
Brysselin lentokentälle kulkevien junien 
ilmainen käyttö jäsenille, kestävä 
autokanta, joka muodostuu yhä 
suuremmalta osalta päästöttömistä 
ajoneuvoista (täysin sähköinen, vedyllä 
toimiva jne.), moderni polkupyöräkanta ja 
laaja infrastruktuuri polkupyörille ja 
yksityisille sähköajoneuvoille;

Or. ro

Tarkistus 156
Lara Wolters, Agnes Jongerius, Eider Gardiazabal Rubial, Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
parlamentin siivoushenkilöstön työoloista 
ja suosittelee painokkaasti, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
pitää yhteyttä siivousyritykseen, joka 
tuottaa parlamentille palveluita 
alihankintana, jotta varmistetaan, että 
Belgian lainsäädäntöä noudatetaan ja 
että alihankkija noudattaa kunnioitusta ja 
ihmisarvoa työpaikalla koskevia 
parlamentin toimintaperiaatteita;

81. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
kahden parlamentin tekemän ulkoisen 
käyttöoikeussopimuksen, jotka koskevat 
parlamentin siivous- ja 
ravintolahenkilöstöä, työoloista ja 
suosittelee painokkaasti, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
teettää riippumattoman selvityksen 
kyseisen parlamentille palveluita 
alihankintana tuottavan henkilöstön 
tyytyväisyydestä työoloihinsa, jotta 
varmistetaan kunnioitus ja ihmisarvo 
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työpaikalla; kehottaa arvioimaan 
parlamentin julkisia hankintoja koskevia 
toimintaperiaatteita kaikkien 
alihankintana tuotettavien palvelujen 
läpinäkyvien ja ennakoitavissa olevien 
työolojen parantamiseksi; kehottaa 
parlamenttia tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tämän arvioinnin 
tuloksista;

Or. en

Tarkistus 157
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
parlamentin siivoushenkilöstön työoloista 
ja suosittelee painokkaasti, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
pitää yhteyttä siivousyritykseen, joka 
tuottaa parlamentille palveluita 
alihankintana, jotta varmistetaan, että 
Belgian lainsäädäntöä noudatetaan ja 
että alihankkija noudattaa kunnioitusta ja 
ihmisarvoa työpaikalla koskevia 
parlamentin toimintaperiaatteita;

81. korostaa, että parlamentin 
siivoushenkilöstön työoloja kohtaan on 
esitetty kiinnostusta ja panee merkille, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa 
työskentelee siivousyritys, jonka kanssa 
parlamentti on tehnyt sopimuksen, ja 
toteaa, että asianmukaista lainsäädäntöä 
pitäisi noudattaa, mukaan luettuna 
sosiaalinen, työvoimapoliittinen, 
ympäristöön liittyvä ja 
sopimuslainsäädäntö; sosiaaliset, 
työskentely- ja ympäristöolosuhteet on 
mukautettava kunnioitusta ja ihmisarvoa 
työpaikalla koskeviin parlamentin 
toimintaperiaatteisiin; kehottaa kuitenkin 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosastoa 
seuraamaan tätä asiaa tarkasti tulevina 
vuosina ja tekemään 
tyytyväisyystutkimuksen alihankintana 
siivoustöitä tekevälle henkilöstölle sekä 
arvioimaan Euroopan parlamentin 
julkisia hankintoja koskevia 
toimintaperiaatteita;

Or. ro
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Tarkistus 158
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
parlamentin siivoushenkilöstön työoloista 
ja suosittelee painokkaasti, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
pitää yhteyttä siivousyritykseen, joka 
tuottaa parlamentille palveluita 
alihankintana, jotta varmistetaan, että 
Belgian lainsäädäntöä noudatetaan ja että 
alihankkija noudattaa kunnioitusta ja 
ihmisarvoa työpaikalla koskevia 
parlamentin toimintaperiaatteita;

81. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
parlamentin siivoushenkilöstön työoloista 
ja suosittelee painokkaasti, että 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto 
pitää yhteyttä siivousyritykseen, joka 
tuottaa parlamentille palveluita 
alihankintana, jotta varmistetaan, että 
Belgian lainsäädäntöä noudatetaan ja että 
alihankkija noudattaa kunnioitusta ja 
ihmisarvoa työpaikalla koskevia 
parlamentin toimintaperiaatteita; tuomitsee 
ala-arvoisten työolojen lisäksi myös sen, 
että siivoushenkilöstö halutaan saada pois 
silmistä esimerkiksi pakottamalla se 
käyttämään vain parlamentin 
sivusisäänkäyntiä;

Or. en

Tarkistus 159
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
81 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81 a. on huolissaan siitä, että yksikkö ei 
ole vieläkään onnistunut ratkaisemaan 
parlamentin lämminvesijärjestelmän 
ongelmaa ja pyytää vastuussa olevaa 
valiokuntaa tarjoamaan tulevaisuudessa 
tietoja toimista, joita on toteutettu 
legionella-infektion torjumiseksi 
parlamentissa;

Or. hu
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Tarkistus 160
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, 
vaikka tälle alalle on syntymässä 
kilpailua; kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen;

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolisuuden lisääntymistä 
myönteisenä; on huolissaan siitä, että 
tarjonnan hinta-laatusuhde on havaittu 
hyvin epätyydyttäväksi, vaikka kustannus-
hyötyanalyysista järjestettiin julkinen 
tarjouskilpailu; kehottaa arvioimaan 
uudelleen laatua ja hintaa sekä 
mahdollisia markkinoilla olevia 
palveluntarjoajia ja ilmaisee vakavan 
huolestuneisuutensa ruoan ja juomien 
hinnasta ja laadusta;

Or. en

Tarkistus 161
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, vaikka 
tälle alalle on syntymässä kilpailua; 
kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen;

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, vaikka 
tälle alalle on syntymässä kilpailua; 
kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen; on 
huolissaan siitä, että ulkoinen 
ravintolayritys käyttää jatkuvasti 
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enemmän tilapäisiä työntekijöitä, millä on 
seurauksia palvelun ja tarjonnan laatuun 
sekä vakituisen henkilöstön työelämän 
laatuun ja työolosuhteisiin;

Or. es

Tarkistus 162
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, 
vaikka tälle alalle on syntymässä kilpailua; 
kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen;

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; korostaa, 
että parlamentin itsepalveluruokalan ruoan 
hintojen ja laadun kustannus-hyötyanalyysi 
vaatii jatkuvaa tarkkailua, vaikka tälle 
alalle on syntymässä kilpailua; panee 
merkille, että 
käyttäjätyytyväisyystutkimusta käytetään 
säännöllisesti, ja että se kattaa myös 
vastinetta rahalle -näkökohdan;

Or. ro

Tarkistus 163
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, vaikka 
tälle alalle on syntymässä kilpailua; 

82. pitää parlamentin 
itsepalveluruokalan tarjonnan 
monipuolistamista myönteisenä; on 
huolissaan siitä, että parlamentin 
itsepalveluruokalan ruoan hintojen ja 
laadun kustannus-hyötyanalyysi on 
muuttunut epätasapainoisemmaksi, vaikka 
tälle alalle on syntymässä kilpailua; 
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kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen;

kehottaa käynnistämään hinta-
laatusuhteesta 
käyttäjätyytyväisyystutkimuksen; kehottaa 
tekemään tyytyväisyystutkimuksen 
tulosten mukaiset tarvittavat muutokset 
epätasapainoisen hinta-laatusuhteen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 164
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
82 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 a. ilmaisee solidaarisuutensa 
COMPASS-konsernin työntekijöitä 
kohtaan, jotka kärsivät 
henkilöstövähennyksistä ja työehtojen ja -
olojen heikentämisestä;

Or. en

Tarkistus 165
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
91 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
yksittäisten kielten 
käännöskustannuksissa on suuria eroja, 
ja pyytää yksikköä selvittämään syyt 
näihin suuriin eroihin;

Or. hu

Tarkistus 166
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Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
93 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

93. panee merkille, että vuonna 2018 
käännöspääosaston tuotanto kasvoi 
10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, 
mikä johtui parlamentin toimintaan tiiviisti 
liittyvän käännöskysynnän syklisestä 
luonteesta; panee merkille, että sisäinen 
käännöstuotanto suhteessa kapasiteettiin 
nousi 119,4 prosenttiin (kun vertailuarvo 
on 100 prosenttia) ja ulkoistamisaste oli 
32,8 prosenttia (31,4 prosenttia vuonna 
2017); kehottaa käännöspääosastoa 
jatkamaan työtään lisätäkseen 
ulkoistettujen käännösten 
vaatimustenmukaisuuden ja laadun 
tarkastamista;

93. panee merkille, että vuonna 2018 
käännöspääosaston tuotanto kasvoi 
10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, 
mikä johtui parlamentin toimintaan tiiviisti 
liittyvän käännöskysynnän syklisestä 
luonteesta; panee huolestuneena merkille, 
että sisäinen käännöstuotanto suhteessa 
kapasiteettiin nousi 119,4 prosenttiin (kun 
vertailuarvo on 100 prosenttia) ja 
ulkoistamisaste oli 32,8 prosenttia 
(31,4 prosenttia vuonna 2017); pyytää 
käännöspääosastoa harkitsemaan 
ulkoistamisen lisäämistä noudattaen 100 
prosentin vertailuarvoa ja keskittyen 
asiakirjojen laatuun ja käännösten 
virheettömyyteen; kehottaa 
käännöspääosastoa jatkamaan työtään 
lisätäkseen ulkoistettujen käännösten 
vaatimustenmukaisuuden ja laadun 
tarkastamista;

Or. en

Tarkistus 167
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
99 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

99. ilmaisee huolensa pääosaston 
tietotekniikkasovellusten vanhentumisen ja 
tietotekniikan toimimattomuuden riskistä, 
joita molempia pidetään suurina; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa ja innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosastoa jatkamaan 
rakentavaa yhteistyötään voidakseen 
toteuttaa asianmukaisia 
lieventämistoimenpiteitä, mukaan lukien 

99. ilmaisee syvän huolensa pääosaston 
tietotekniikkasovellusten vanhentumisen ja 
tietotekniikan toimimattomuuden riskistä, 
joita molempia pidetään suurina; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa ja innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosastoa jatkamaan 
rakentavaa yhteistyötään voidakseen 
toteuttaa asianmukaisia 
lieventämistoimenpiteitä, mukaan lukien 
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uuden varainhoito- ja 
kirjanpitojärjestelmän sujuva käyttöönotto;

uuden varainhoito- ja 
kirjanpitojärjestelmän sujuva käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 168
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
99 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

99. ilmaisee huolensa pääosaston 
tietotekniikkasovellusten vanhentumisen ja 
tietotekniikan toimimattomuuden riskistä, 
joita molempia pidetään suurina; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa ja innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosastoa jatkamaan 
rakentavaa yhteistyötään voidakseen 
toteuttaa asianmukaisia 
lieventämistoimenpiteitä, mukaan lukien 
uuden varainhoito- ja 
kirjanpitojärjestelmän sujuva käyttöönotto;

99. ilmaisee huolensa pääosaston 
tietotekniikkasovellusten vanhentumisen ja 
tietotekniikan toimimattomuuden riskistä, 
joita molempia pidetään suurina; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa ja innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosastoa tehostamaan 
rakentavaa yhteistyötään voidakseen 
toteuttaa asianmukaisia 
lieventämistoimenpiteitä, mukaan lukien 
uuden varainhoito- ja 
kirjanpitojärjestelmän sujuva käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 169
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. on tyytyväinen merkittäviin 
toimiin, jotka liittyvät käynnissä oleviin 
investointeihin rahoitusprosessien 
digitalisointiin, ja toteaa niitä olevan 
esimerkiksi jäsenten sähköiset 
allekirjoitukset, joilla pyritään parantamaan 
asiakaspalvelua, hallinnon tehokkuutta ja 
etenkin tarkastusten tasoa, jäsenten 
sairauskulujen sähköinen korvaaminen ja 
läsnäolotietojen keskusrekisterin 

100. on tyytyväinen merkittäviin 
toimiin, jotka liittyvät käynnissä oleviin 
investointeihin rahoitusprosessien 
digitalisointiin, ja toteaa niitä olevan 
esimerkiksi jäsenten sähköiset 
allekirjoitukset, joilla pyritään parantamaan 
asiakaspalvelua, hallinnon tehokkuutta ja 
etenkin tarkastusten tasoa, jäsenten 
sairauskulujen sähköinen korvaaminen ja 
läsnäolotietojen keskusrekisterin 
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automatisointi asiaan liittyvien etuuksien 
maksamisen nopeuttamiseksi sekä 
verkkoportaalin toimintojen laajentaminen 
jäsenten keskitetyksi asiointipisteeksi, 
jonka kautta he voivat hallinnoida 
taloudellisia ja sosiaalisia etuuksiaan;

automatisointi asiaan liittyvien etuuksien 
maksamisen nopeuttamiseksi sekä 
verkkoportaalin toimintojen laajentaminen 
jäsenten keskitetyksi asiointipisteeksi, 
jonka kautta he voivat hallinnoida 
taloudellisia ja sosiaalisia etuuksiaan; pitää 
valitettavana sitä, että tietojen 
syöttämisessä ja tarkastamisessa on aikaa 
vievää tehottomuutta, ja etenkin sitä, että 
tiedot jäsenten matkakuluista syötetään 
järjestelmään kahdesti, ensin jäsenten ja 
toisessa vaiheessa uudelleen hallinnon 
toimesta;

Or. en

Tarkistus 170
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; panee merkille, 
että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskusta, joka on 
käytettävissä viikonloppuisin mutta joka ei 
kata kaikkia matkatoimiston käyttämiä 
yhtiöitä, käytetään suhteellisen vähän; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimisto vastaa 
matkalippukyselyihin hitaasti; pitää 
valitettavana, että toimiston ehdottamat 
matkaliput eivät aina ole kaikkein 
kustannustehokkaimpia ja että jäsenten 
matkakulujen korvaaminen viivästyy; 
suhtautuu pahoitellen toimiston 
aukioloaikoihin ja varsinkin siihen, että 
se on suljettu perjantai-iltapäivisin 
Strasbourgissa pidettävää istuntoa 
edeltävien perjantaiden iltapäiviä lukuun 
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ottamatta, sillä tämä rajoittaa vakavasti 
jäsenten henkilöstön kykyä työskennellä 
tehokkaasti; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

Or. en

Tarkistus 171
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
pitää valitettavana, että jäsenillä on ollut 
vaikeuksia saada yhteys matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskukseen työaikoina ja 
niiden ulkopuolella, ja kehottaa 
parantamaan sen käytettävyyttä; vaatii 
yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy huomattavasti; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa käynnistämään 
matkatoimiston palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

Or. en
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Tarkistus 172
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii sellaisen yksinkertaisen ja 
käyttäjäystävällisen valitusmekanismin 
pakollista käyttöönottoa, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää täysin mahdottomana hyväksyä, että 
toimiston ehdottamat matkaliput ovat usein 
verkossa tarjottavia matkalippuja 
kalliimpia ja että jäsenten matkakulujen 
korvaaminen viivästyy; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa käynnistämään 
matkatoimiston palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

Or. en

Tarkistus 173
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
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puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput ja varainhoidon 
pääosaston asianomainen yksikkö eivät 
aina ole kaikkein kustannustehokkaimpia 
ja että jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020, ja tiedottamaan organisoinnista ja 
varainhoidon pääosastolle ja parlamentin 
matkatoimistolle kuuluvista tehtävistä;

Or. es

Tarkistus 174
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 

101. toteaa, että parlamentin uusi 
matkatoimisto aloitti toimintansa 
1. tammikuuta 2019 julkisen 
tarjouskilpailun jälkeen; on tyytyväinen 
siihen, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskus on käytettävissä 
kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin; 
vaatii yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä 
valitusmekanismia, joka mahdollistaa 
kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; 
pitää valitettavana, että toimiston 
ehdottamat matkaliput eivät aina ole 
kaikkein kustannustehokkaimpia ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen 
viivästyy; kehottaa varainhoidon 
pääosastoa käynnistämään matkatoimiston 
palveluja koskevan 
tyytyväisyystutkimuksen, jotta sen tulokset 
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voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020;

voidaan esittää viimeistään 30. kesäkuuta 
2020; kehottaa uutta matkatoimistoa 
pohtimaan tyytyväisyystutkimuksen 
tuloksia ja toteuttamaan niitä vastaavia 
parannuksia;

Or. en

Tarkistus 175
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
103 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

103. palauttaa mieliin, että erillinen 
pankkitili on pakollinen yleisen 
kulukorvauksen vastaanottamiseksi;

103. palauttaa mieliin, että erillinen 
pankkitili on pakollinen yleisen 
kulukorvauksen vastaanottamiseksi; 
kehottaa parlamenttia ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle säännöllisesti, kuinka 
monet jäsenistä noudattavat tätä 
velvoitetta;

Or. en

Tarkistus 176
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
104 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

104. pyytää kiinnittämään huomiota 
siihen, että puhemiehistö hyväksyi 
2. heinäkuuta 2018 pitämässään 
kokouksessa uuden ohjeellisen luettelon 
kuluista, jotka voidaan kattaa yleisestä 
kulukorvauksesta, ja toteaa luettelon 

104. pyytää kiinnittämään huomiota 
siihen, että puhemiehistö hyväksyi 
2. heinäkuuta 2018 pitämässään 
kokouksessa uuden ohjeellisen luettelon 
kuluista, jotka voidaan kattaa yleisestä 
kulukorvauksesta, ja toteaa luettelon 
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sisältävän yleisimmät esimerkit 
tukikelpoisista menoista; panee merkille, 
että jäsenten niin halutessa yleisen 
kulukorvauksen käytön vapaaehtoiseen 
tarkastukseen liittyvät kustannukset 
voidaan kattaa yleisestä kulukorvauksesta; 
muistuttaa, että kaikki jäsenet voivat 
vapaasti dokumentoida sen, kuinka he 
käyttävät yleistä kulukorvausta, ja saada 
nämä tiedot julkaistuiksi omilla 
verkkosivustoillaan;

sisältävän yleisimmät esimerkit 
tukikelpoisista menoista; panee merkille, 
että jäsenten niin halutessa yleisen 
kulukorvauksen käytön vapaaehtoiseen 
tarkastukseen liittyvät kustannukset 
voidaan kattaa yleisestä kulukorvauksesta; 
muistuttaa, että kaikki jäsenet voivat 
vapaasti dokumentoida sen, kuinka he 
käyttävät yleistä kulukorvausta, ja saada 
nämä tiedot julkaistuiksi omilla 
verkkosivustoillaan; kehottaa parlamenttia 
ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle säännöllisesti, 
kuinka monet jäsenistä noudattavat näitä 
suosituksia;

Or. en

Tarkistus 177
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
105 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. palauttaa mieliin Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen soveltamisohjeista 
19. toukokuuta ja 9. heinäkuuta 2008 
tehdyn puhemiehistön päätöksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna (viimeksi 
muutettu 1. heinäkuuta 2019) 62 artiklan 
1 ja 2 kohdan, jonka mukaan ”maksettavat 
määrät”, yleinen kulukorvaus mukaan 
lukien, ”on tarkoitettu yksinomaan jäsenen 
edustajantoimen hoitamiseen liittyvän 
toiminnan rahoittamiseen eikä niitä saa 
käyttää henkilökohtaisiin kuluihin eikä 
poliittisiin tukiin tai lahjoituksiin” ja 
”jäsenen on palautettava käyttämättä 
jääneet määrät parlamentille, jollei niitä ole 
maksettu kiinteämääräisen korvauksen 
muodossa”;

105. palauttaa mieliin Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen soveltamisohjeista 
19. toukokuuta ja 9. heinäkuuta 2008 
tehdyn puhemiehistön päätöksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna (viimeksi 
muutettu 1. heinäkuuta 2019) 62 artiklan 
1 ja 2 kohdan, jonka mukaan ”maksettavat 
määrät”, yleinen kulukorvaus mukaan 
lukien, ”on tarkoitettu yksinomaan jäsenen 
edustajantoimen hoitamiseen liittyvän 
toiminnan rahoittamiseen eikä niitä saa 
käyttää henkilökohtaisiin kuluihin eikä 
poliittisiin tukiin tai lahjoituksiin” ja 
”jäsenen on palautettava käyttämättä 
jääneet määrät parlamentille, jollei niitä ole 
maksettu kiinteämääräisen korvauksen 
muodossa”; kehottaa Euroopan 
parlamentin pääsihteeriä ja 
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puhemiehistöä varmistamaan, että nämä 
määräykset pannaan kaikilta osin 
täytäntöön ja niitä noudatetaan sekä 
ilmoittamaan säännöllisesti 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, kuinka monet jäsenistä 
ovat maksaneet takaisin käyttämättä 
jääneet määränsä;

Or. en

Tarkistus 178
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
105 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 a. kehottaa pääsihteeriä laatimaan 
parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnalle tarkan raportin 
siitä, missä määrin jäsenet, joita ei valittu 
uudelleen vuonna 2019, ovat palauttaneet 
yleisen kulukorvauksensa;

Or. en

Tarkistus 179
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
105 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 a. muistuttaa, että yleisen 
kulukorvauksen käyttöä koskevien 
sääntöjen määrittämistä ja julistamista 
käsittelevä tilapäinen työryhmä suositteli 
viime vaalikaudella, että puhemiehistö 
jatkaa keskusteluja yleisestä 
kulukorvauksesta, ja saavutti sopimuksen, 
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jossa jäsenten edellytetään
säilyttävän kaikki yleiseen 
kulukorvaukseen liittyvät kuitit, 
toimittamaan ne vuotuisesta 
tilintarkastuksesta vastaavalle 
riippumattomalle tarkastajalle ja 
julkistamaan tarkastajan lausunnon sekä 
palauttamaan yleisen kulukorvauksen 
käyttämättä jääneen osuuden 
toimikautensa lopussa;

Or. en

Tarkistus 180
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
105 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 b. muistuttaa lisäksi, että tilapäisen 
työryhmän esittämien muutosten lisäksi 
täysistunto on hyväksynyt seuraavat 
yleistä kulukorvausta koskevat 
lisämuutokset: parlamentin sisäinen 
tarkastus tarkastaa pistokokein 5 
prosenttia yleisen kulukorvauksen 
käytöstä, tarkastuksen lopulliset tulokset 
ja havainnot on liitettävä parlamentin 
julkaisemaan vuotuiseen sisäiseen 
tarkastuskertomukseen ja jäsenten on 
julkistettava vuosittain yleiskatsaus 
menoistaan menoluokittain (kuten 
viestintäkustannukset, toimistovuokra, 
toimistotarvikkeet);

Or. en

Tarkistus 181
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Päätöslauselmaesitys
105 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 b. panee tyytyväisenä merkille, että 
sihteeristö on kehittänyt syyskuussa 2019 
saataville asetetun teknisen ratkaisun, 
jonka avulla jäsenet voivat julkistaa 
virallisella parlamentin verkkosivullaan 
vapaaehtoisen tarkastuksen tai 
vahvistuksen siitä, että he ovat käyttäneet 
yleistä kulukorvausta henkilöstösääntöjen 
ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden 
asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti; 
kehottaa sihteeristöä antamaan jäsenten 
toimistoille lähempiä lisätietoja tästä 
ratkaisusta sekä järjestämään jäsenille ja 
heidän henkilöstölleen koulutusta sen 
käytöstä;

Or. en

Tarkistus 182
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
105 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 c. pitää valitettavana, ettei 
puhemiehistö menneellä vaalikaudella 
noudattanut sen paremmin tilapäisen 
työryhmän kuin täysistunnonkaan 
antamia suosituksia, ja kehottaa tämän 
vaalikauden puhemiehistöä panemaan 
täytäntöön täysistunnon yleistä 
kulukorvausta koskevan demokraattisen 
tahdon mahdollisimman pian;

Or. en
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Tarkistus 183
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
105 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 d. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
viime vaalikauden puhemiehistö perusti 
parlamentin verkkosivustolla oleville 
jäsenten verkkosivuille tarvittavan 
infrastruktuurin niille jäsenille, jotka 
haluavat julkistaa vapaaehtoisen 
tarkastuksen tai vahvistuksen siitä, että he 
ovat käyttäneet yleistä kulukorvausta 
henkilöstösääntöjen ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteiden asiaa 
koskevien sääntöjen mukaisesti; kehottaa 
parlamenttia tiedottamaan jäsenille 
nykyistä paremmin tästä 
mahdollisuudesta ja sen hyödyntämisestä 
käytännössä;

Or. en

Tarkistus 184
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
106 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

106. toteaa, että vapaaehtoisen 
eläkerahaston arvioitu 
vakuutusmatemaattinen alijäämä oli 
286,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 
lopussa; toteaa lisäksi, että vuoden 2018 
lopussa huomioon otettava nettovarallisuus 
oli 112,3 miljoonaa euroa ja eläkevastuu 
oli 398,4 miljoonaa euroa;

106. toteaa, että vapaaehtoisen 
eläkerahaston arvioitu 
vakuutusmatemaattinen alijäämä oli 
286,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 
lopussa; toteaa lisäksi, että vuoden 2018 
lopussa huomioon otettava nettovarallisuus 
oli 112,3 miljoonaa euroa ja eläkevastuu 
oli 398,4 miljoonaa euroa; katsoo, että 
vaikka kansallisten eläkerahastojen on 
tavallisesti täytettävä tiukat vaatimukset 
eikä niillä saa olla lainkaan 
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vakuutusmatemaattista alijäämää, 
vapaaehtoisen eläkerahaston alijäämä on 
nyt 72 prosenttia eläkevastuusta; pyytää 
pääsihteeriä harkitsemaan pikaisesti 
tämän sitkeästi jatkuvan tilanteen 
ratkaisemiseksi voimakkaita 
toimenpiteitä, kuten leikkauksia ja 
kaikkien omaisuuserien likvidointia;

Or. en

Tarkistus 185
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
109 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. panee merkille, että rahaston 
kestävyyden parantamiseksi puhemiehistö 
päätti 10. joulukuuta 2018 pitämässään 
kokouksessa muuttaa eläkejärjestelmään 
sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 
63 vuodesta 65:een ja ottamalla käyttöön 
tulevien eläkeläisten eläkemaksuihin 
sovellettavan viiden prosentin maksun; 
pitää puhemiehistön päätöstä myönteisenä 
toimena; panee kuitenkin merkille, että 
parlamentti on tulevaisuudessakin 
vastuussa erittäin suuresta määrästä;

109. panee merkille, että rahaston 
kestävyyden parantamiseksi puhemiehistö 
päätti 10. joulukuuta 2018 pitämässään 
kokouksessa muuttaa eläkejärjestelmään 
sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 
63 vuodesta 65:een ja ottamalla käyttöön 
tulevien eläkeläisten eläkemaksuihin 
sovellettavan viiden prosentin maksun; 
pitää puhemiehistön päätöstä myönteisenä 
toimena; panee kuitenkin merkille, että 
parlamentti on tulevaisuudessakin 
vastuussa erittäin suuresta määrästä; 
palauttaa mieliin, että Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen 27 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ”[h]ankitut oikeudet ja 
odotusoikeudet säilyvät täysimääräisinä”;

Or. en

Tarkistus 186
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
109 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. panee merkille, että rahaston 
kestävyyden parantamiseksi puhemiehistö 
päätti 10. joulukuuta 2018 pitämässään 
kokouksessa muuttaa eläkejärjestelmään 
sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 
63 vuodesta 65:een ja ottamalla käyttöön 
tulevien eläkeläisten eläkemaksuihin 
sovellettavan viiden prosentin maksun; 
pitää puhemiehistön päätöstä myönteisenä 
toimena; panee kuitenkin merkille, että 
parlamentti on tulevaisuudessakin 
vastuussa erittäin suuresta määrästä;

109. kannattaa vahvasti 10. joulukuuta 
2018 pidetyn kokouksen tuloksia, jossa 
puhemiehistö päätti rahaston kestävyyden 
parantamiseksi muuttaa eläkejärjestelmään 
sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 
63 vuodesta 65:een ja ottamalla käyttöön 
tulevien eläkeläisten eläkemaksuihin 
sovellettavan viiden prosentin maksun; 
kannattaa puhemiehistön päätöstä 
myönteisenä toimena; panee kuitenkin 
merkille, että parlamentti on 
tulevaisuudessakin vastuussa erittäin 
suuresta määrästä;

Or. en

Tarkistus 187
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. kehottaa pääsihteeriä ja 
puhemiehistöä pyrkimään kaikin 
mahdollisin tavoin pitämään parlamentin 
vastuun mahdollisimman pienenä, sillä 
kyse on veronmaksajien rahoista;

110. kehottaa pääsihteeriä ja 
puhemiehistöä pyrkimään kaikin 
mahdollisin tavoin löytämään ongelmaan 
oikeudenmukaisen ratkaisun ja pitämään 
samalla parlamentin vastuun 
mahdollisimman pienenä, sillä kyse on 
veronmaksajien rahoista;

Or. en

Tarkistus 188
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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110. kehottaa pääsihteeriä ja 
puhemiehistöä pyrkimään kaikin 
mahdollisin tavoin pitämään parlamentin 
vastuun mahdollisimman pienenä, sillä 
kyse on veronmaksajien rahoista;

110. kehottaa pääsihteeriä ja 
puhemiehistöä pyrkimään kaikin 
mahdollisin tavoin pitämään parlamentin 
vastuun mahdollisimman pienenä, sillä 
kyse on veronmaksajien rahoista, sekä 
tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle tässä 
suhteessa toteutetuista toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 189
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
112 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. panee merkille, että innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosaston pääindikaattori 
vuonna 2018 oli sen oikea-aikainen ja 
tehokas reagointivalmius käyttäjien ja 
kumppanien vaatimuksiin kaikilla 
toiminta-aloilla; edellyttää, että 
innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto 
investoi edelleen nykyaikaisen, 
saumattoman, tehokkaan ja 
käyttäjäkeskeisen työpaikan luomiseen;

112. panee merkille, että innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosaston pääindikaattori 
vuonna 2018 oli sen oikea-aikainen ja 
tehokas reagointivalmius käyttäjien ja 
kumppanien vaatimuksiin kaikilla 
toiminta-aloilla; edellyttää, että 
innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto 
investoi edelleen nykyaikaisten, 
saumattomien, tehokkaiden ja 
käyttäjäkeskeisten tietoteknisten 
käyttöliittymien luomiseen;

Or. en

Tarkistus 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
113 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. tukee sähköistä parlamenttia 
koskevien sovellusten käynnissä olevaa 
kehittämistä, tietoteknisten 
innovointitoimien vahvistamista ja 

113. tukee sähköistä parlamenttia 
koskevien sovellusten käynnissä olevaa 
kehittämistä, tietoteknisten 
innovointitoimien vahvistamista ja 
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parlamentin kyberturvallisuusvalmiuksien 
lujittamista; pitää myönteisenä päätöstä 
kaksinkertaistaa EU:n toimielinten 
tietotekniikan kriisiryhmälle (CERT-EU) 
osoitettavat varat; on tyytyväinen siihen, 
että unionin toimielinten valmiuksia 
varmistaa optimaalinen suoja 
kyberhyökkäyksiä vastaan on vahvistettu; 
kehottaa innovoinnin ja teknisen tuen 
pääosastoa arvioimaan digitaalista 
työpaikkaa koskevan hankkeen 
yhteydessä mahdollisuutta kehittää 
parlamentin sisäinen turvallinen sovellus 
lyhyiden viestien vaihtamiseksi;

parlamentin kyberturvallisuusvalmiuksien 
lujittamista; pitää myönteisenä päätöstä 
kaksinkertaistaa EU:n toimielinten 
tietotekniikan kriisiryhmälle (CERT-EU) 
osoitettavat varat; on tyytyväinen siihen, 
että unionin toimielinten valmiuksia 
varmistaa optimaalinen suoja 
kyberhyökkäyksiä vastaan on vahvistettu;

Or. en

Tarkistus 191
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. hyväksyy innovoinnin ja teknisen 
tuen pääosaston toimet, jotka liittyvät 
parlamentin tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin toiminnan jatkuvuuteen ja 
häiriönsietokykyyn ja joita on toteutettu 
lokakuussa 2017 tapahtuneen tieto- ja 
viestintätekniikan käyttökeskeytyksen 
jälkeen; kehottaa lisäämään toimia ja 
valmiuksia, jotta saadaan varmuus 
parlamentin tieto- ja viestintätekniikan 
kestävyydestä; kehottaa jatkamaan työtä ja 
edistymistä toiminnan jatkuvuuden, 
riskinhallinnan, vaaratilanteiden hallinnan 
ja palautumiskyvyn aloilla; korostaa, että 
parlamentin internetverkon toiminnassa on 
puutteita;

115. kehottaa innovoinnin ja teknisen 
tuen pääosastoa tehostamaan toimia, 
joilla taataan parlamentin tieto- ja 
viestintätekniikan infrastruktuurin 
toiminnan jatkuvuus ja häiriönsietokyky ja 
joita on toteutettu lokakuussa 2017 
tapahtuneen tieto- ja viestintätekniikan 
käyttökeskeytyksen jälkeen; kehottaa 
lisäämään toimia ja valmiuksia, jotta 
saadaan varmuus parlamentin tieto- ja 
viestintätekniikan kestävyydestä; kehottaa 
jatkamaan työtä ja edistymistä toiminnan 
jatkuvuuden, riskinhallinnan, 
vaaratilanteiden hallinnan ja 
palautumiskyvyn aloilla; korostaa, että 
parlamentin internetverkon toiminnassa on 
puutteita;

Or. en
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Tarkistus 192
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. tähdentää tietoihin ja yksityisyyteen 
liittyvien riskien lisääntymistä; kehottaa 
parlamenttia laatimaan tietoturvapolitiikan 
ja -strategian; korostaa, että innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosaston ja 
turvallisuusasioiden pääosaston välinen 
tiivis yhteistyö on äärimmäisen tärkeää; 
kannustaa pääosastoja suunnittelemaan 
yhteisiä toimintoja keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

116. tähdentää tietoihin ja yksityisyyteen 
liittyvien riskien lisääntymistä; viittaa 
huolestuneena äskeisiin raportteihin 
käyttäjien tietojen tallentamisesta ja 
käsittelystä, kun käyttäjät kirjautuvat 
parlamentin WiFi-verkkoon; pitää 
tarvetta säilyttää tiedot jopa kuuden 
kuukauden ajan hyvin kyseenalaisena1a; 
kehottaa parlamenttia laatimaan 
tietoturvapolitiikan ja -strategian; korostaa, 
että innovoinnin ja teknisen tuen 
pääosaston ja turvallisuusasioiden 
pääosaston välinen tiivis yhteistyö on 
äärimmäisen tärkeää; kannustaa 
pääosastoja suunnittelemaan yhteisiä 
toimintoja keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

_________________
1a 
https://euobserver.com/institutional/14627
0

Or. en

Tarkistus 193
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
122 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

122. kannattaa neuvoston ja komission 
kanssa käynnistettyä toimielinten välistä 
hanketta, joka koskee yhteistä 
varastointia; pitää aloitetta myönteisenä, 
koska yhteinen varastointi mahdollistaa 
tavaroiden asianmukaiset 

Poistetaan.
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turvallisuustarkastukset ennen kuin ne 
toimitetaan parlamentin tiloihin;

Or. en

Tarkistus 194
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
134 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

134. tukee parlamentin tavoitetta 
vähentää hiilidioksidipäästöjään 
mahdollisimman paljon ja kompensoida 
väistämättömät päästönsä; ehdottaa, että 
väistämättömiä päästöjä kompensoidaan 
yhdessä muiden unionin toimielinten ja 
elinten kanssa;

134. tukee parlamentin tavoitetta 
vähentää hiilidioksidipäästöjään 
mahdollisimman paljon; ilmaisee 
uudelleen huolensa siitä, että parlamentin 
maantieteellinen hajanaisuus aiheuttaa 
78 prosenttia kaikista parlamentin 
henkilöstöstä johtuvista päästöistä ja sen 
ympäristövaikutus on 11 000–19 000 
tonnia hiilidioksidipäästöjä; pyytää 
parlamenttia laatimaan strategian, jonka 
avulla siitä tulee hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä, ja esittämään tämän 
strategian vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. en

Tarkistus 195
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
134 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

134 a. korostaa, että Euroopan 
parlamentin on kannettava 
asianmukainen vastuu 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevista 
sitoumuksistaan ja ryhdyttävä siksi 
kaikissa toimipaikoissaan asianmukaisiin 
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toimiin, jotta se voi tarjota työntekijöilleen 
polkupyörien pysäköintipaikkoja, jotka on 
suojattu varkailta, ilkivallalta ja sään 
vaikutuksilta vähintään samalla tavoin 
kuin tällä hetkellä tarjotut autojen 
pysäköintipaikat; toteaa, että vinjeteillä 
toimiva tunnistusjärjestelmä voisi olla 
myös erittäin hyödyllinen;

Or. es

Tarkistus 196
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
134 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

134 a. suhtautuu myönteisesti 
parlamentin pyrkimyksiin lisätä 
paperittomien kokousten määrää; 
kehottaa tarjoamaan kaikille jäsenille, 
henkilöstölle ja valtuutetuille avustajille 
lisää koulutusta paperittomista 
työkaluista, joita on luotu asiakirjojen 
tulostamisen vähentämiseksi, sekä 
toteuttamaan lisää tiedotuskampanjoita;

Or. en

Tarkistus 197
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
134 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

134 a. panee merkille, että parlamentti 
käytti vuonna 2018 kolmella tärkeimmällä 
työskentelypaikkakunnallaan hieman 
enemmän sähköä kuin edellisenä vuonna; 
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pyytää parlamenttia varmistamaan, että 
kaikki sen käyttämä sähkö tuotetaan 
uusiutuvista energialähteistä;

Or. en

Tarkistus 198
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
134 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

134 b. tukee parlamentin tavoitetta 
kompensoida väistämättömät päästönsä; 
ehdottaa, että väistämättömiä päästöjä 
kompensoidaan yhdessä muiden unionin 
toimielinten ja elinten kanssa;

Or. en

Tarkistus 199
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
135 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

135. kannustaa parlamenttia 
tiedottamaan jäsenille paremmin 
mahdollisuudesta käyttää junaa 
parlamentin ja Brysselin lentoaseman 
välillä;

135. pyytää parlamenttia tiedottamaan 
jäsenille paremmin mahdollisuudesta 
käyttää junaa parlamentin ja Brysselin 
lentoaseman välillä ja varmistamaan, että 
junia kulkee säännöllisesti ja lyhyemmin 
väliajoin, jotta tämä vaihtoehto olisi 
mahdollisimman houkutteleva;

Or. en

Tarkistus 200
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Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
135 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

135. kannustaa parlamenttia 
tiedottamaan jäsenille paremmin 
mahdollisuudesta käyttää junaa 
parlamentin ja Brysselin lentoaseman 
välillä;

135. kannustaa parlamenttia 
tiedottamaan jäsenille paremmin 
mahdollisuudesta käyttää suoraa junaa 
parlamentin ja Brysselin lentoaseman 
välillä, jolla matka kestää 20 minuuttia 
ovelta ovelle ja jota jäsenet voivat käyttää 
maksutta;

Or. en

Tarkistus 201
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
135 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

135 a. antaa henkilöstölle tunnustusta 
Strasbourgiin kulkevien tilausjunien 
täysimääräisestä käyttämisestä; kehottaa 
ylempiä johtajia olemaan käyttämättä 
virka-autojaan virkamatkoilla 
Strasbourgiin;

Or. en

Tarkistus 202
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
138 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

138. pitää myönteisinä puhemiehistön ja 
kvestorien huhti- ja kesäkuussa 2018 

138. pitää myönteisinä puhemiehistön ja 
kvestorien huhti- ja kesäkuussa 2018 
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tekemiä päätöksiä muovijätteen 
vähentämisestä ja jätehuoltotoimista;

tekemiä päätöksiä muovijätteen 
vähentämisestä ja jätehuoltotoimista; 
kehottaa toteuttamaan ripeästi 
kunnianhimoisia lisätoimia; katsoo, että 
lopullisena tavoitteena olisi oltava 
parlamentin muovittomuus;

Or. en

Tarkistus 203
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
138 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

138. pitää myönteisinä puhemiehistön ja 
kvestorien huhti- ja kesäkuussa 2018 
tekemiä päätöksiä muovijätteen 
vähentämisestä ja jätehuoltotoimista;

138. pitää myönteisinä puhemiehistön ja 
kvestorien huhti- ja kesäkuussa 2018 
tekemiä päätöksiä muovijätteen 
vähentämisestä ja jätehuoltotoimista; 
kehottaa parlamenttia ottamaan 
lisäaskeleita kohti muovitonta 
parlamenttia;

Or. en

Tarkistus 204
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
148 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/201416 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/201416 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 
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toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 21. 
marraskuuta 2019 mutta sitä ei toimitettu 
talousarvion valvontavaliokunnalle; 
kehottaa viranomaista antamaan 
vuosikertomuksen jäsenten saataville 
viimeistään kunkin vuoden marraskuuhun 
mennessä;

toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 21. 
marraskuuta 2019, mutta pitää 
valitettavana, että sitä ei toimitettu 
talousarvion valvontavaliokunnalle; 
kehottaa viranomaista antamaan 
vuosikertomuksen jäsenten saataville 
viimeistään kunkin vuoden marraskuuhun 
mennessä; ilmaisee huolensa päätöksestä 
pitää kertomusta luottamuksellisena ja 
asettaa se vain harvojen henkilöiden 
saataville rajoitetuissa olosuhteissa; 
katsoo tämän päätöksen loukkaavan 
parlamentin tarkistamisoikeutta 
vastuuvapauden myöntävänä 
viranomaisena; pyytää tällaisen yleisesti 
saataville asetettavan kertomuksen 
avointa julkistamista;

_________________ _________________
16 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, 
s. 1).

16 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, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 205
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Päätöslauselmaesitys
148 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/201416 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/2014[1] 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 
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parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 
toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 21. 
marraskuuta 2019 mutta sitä ei toimitettu 
talousarvion valvontavaliokunnalle; 
kehottaa viranomaista antamaan 
vuosikertomuksen jäsenten saataville 
viimeistään kunkin vuoden marraskuuhun 
mennessä;

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 
toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 21. 
marraskuuta 2019 mutta talousarvion 
valvontavaliokunnalle vasta tammikuussa 
2020; kehottaa viranomaista antamaan 
vuosikertomuksen jäsenten saataville 
viimeistään kunkin vuoden marraskuuhun 
mennessä;

_________________
16 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, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 206
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
148 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/201416 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 
toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 
21.marraskuuta 2019 mutta sitä ei 
toimitettu talousarvion 
valvontavaliokunnalle; kehottaa 
viranomaista antamaan 
vuosikertomuksen jäsenten saataville 

148. huomauttaa, että asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1141/2014 6 artiklan 
10 kohdan mukaan Euroopan tason 
poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaavan 
viranomaisen johtaja toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen 
toiminnasta; panee merkille, että 
vuosikertomus lähetettiin parlamentin 
puhemiehelle ja pääsihteerille 
21.marraskuuta 2019 mutta sitä ei 
toimitettu talousarvion 
valvontavaliokunnalle;
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viimeistään kunkin vuoden 
marraskuuhun mennessä;
_________________
16 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, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 207
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
149 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

149. kehottaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa kutsumaan 
viranomaisen johtajan vuotuiseen 
kuulemistilaisuuteen parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä;

149. kehottaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa kutsumaan 
viranomaisen johtajan vuotuiseen 
kuulemistilaisuuteen parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, kuten 
muiden virastojen ja toimielinten 
johtajien kohdalla menetellään;

Or. en

Tarkistus 208
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Päätöslauselmaesitys
150 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150. korostaa, että varmuuden 
saamiseksi viranomaisen on oltava 
vastuuvelvollinen, ja kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien 

150. korostaa viranomaisen toimintaa 
koskevan raportoinnin merkitystä yhtenä 
vastuuvelvollisuuden osatekijänä;
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sen käyttämät työmenetelmät ja 
noudattamat periaatteet;

Or. en

Tarkistus 209
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
150 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150. korostaa, että varmuuden 
saamiseksi viranomaisen on oltava 
vastuuvelvollinen, ja kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien 
sen käyttämät työmenetelmät ja 
noudattamat periaatteet;

150. korostaa viranomaisen toimintaa 
koskevan raportoinnin merkitystä yhtenä 
vastuuvelvollisuuden osatekijänä;

Or. en

Tarkistus 210
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Päätöslauselmaesitys
150 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150. korostaa, että varmuuden 
saamiseksi viranomaisen on oltava 
vastuuvelvollinen, ja kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien 
sen käyttämät työmenetelmät ja 
noudattamat periaatteet;

150. korostaa viranomaisen toimintaa, 
työmenetelmiä ja periaatteita koskevan 
julkisen raportoinnin merkitystä yhtenä 
osatekijänä vastuuvelvollisuuden 
varmistamiseksi sekä sen arvioimiseksi, 
onko viranomaisella riittävästi 
henkilöstöä, resursseja ja pätevyyttä 
voidakseen ehkäistä tehokkaasti 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
varojen väärinkäyttöä;

Or. en
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Tarkistus 211
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
150 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150. korostaa, että varmuuden 
saamiseksi viranomaisen on oltava 
vastuuvelvollinen, ja kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien 
sen käyttämät työmenetelmät ja 
noudattamat periaatteet;

150. korostaa, että viranomaisen on 
tärkeää raportoida toimistaan osana 
vastuuvelvollisuuttaan, ja kertoa 
avoimemmin vuotuisesta toiminnastaan, 
mukaan lukien sen käyttämät 
työmenetelmät ja noudattamat periaatteet;

Or. ro

Tarkistus 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Päätöslauselmaesitys
150 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150. korostaa, että varmuuden 
saamiseksi viranomaisen on oltava 
vastuuvelvollinen, ja kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien sen 
käyttämät työmenetelmät ja noudattamat 
periaatteet;

150. muistuttaa, että viranomaisen 
vastuuvelvollisuus tästä mahdollistaa 
luottamuksen luomisen ja varmuuden 
saamisen jatkossakin; kehottaa siksi 
lisäämään avoimuutta viranomaisen 
vuotuisesta toiminnasta, mukaan lukien sen 
käyttämät työmenetelmät ja noudattamat 
periaatteet, jotka ovat oleellisen tärkeitä 
luottamuksen luomiseksi ja varmuuden 
saamiseksi; kehottaa julkaisemaan 
kaikkien henkilöstön jäsenten 
ansioluettelot viranomaisen 
verkkosivustolla;

Or. en

Tarkistus 213
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Gilles Boyer, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
150 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150 a. vaatii, että viranomaisen kertomus 
julkaistaan vuosittain ja että se lähetetään 
jäsenille samanaikaisesti kuin se 
lähetetään parlamentin puhemiehelle ja 
pääsihteerille; pitää valitettavana, että 
tammikuussa 2020 päätettiin 
viranomaisen nimenomaisesta pyynnöstä, 
että jäsenet voivat tutustua vuoden 2018 
kertomukseen vain pyynnöstä 
turvallisessa lukusalissa; uskoo vahvasti, 
että rajoittamalla pääsyä tähän 
asiakirjaan, joka koskee julkisten varojen 
käyttöä, annetaan valitettavasti 
vaikutelma siitä, että asiassa on jotain 
peiteltävää; kehottaa julkistamaan tämän 
asiakirjan välittömästi;

Or. en

Tarkistus 214
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
150 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

150 a. ilmaisee huolensa siitä, että 
viranomaisen talousarvio on riippuvainen 
parlamentin talousarviosta; pyytää 
myöntämään viranomaiselle täydellinen 
budjettiautonomia sen mahdollisimman 
suuren puolueettomuuden 
varmistamiseksi;

Or. en


