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Tarkistus 1
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Euroopan oikeusasiamiehen 
pyytämät määrärahat mahdollistavat sen, 
että hän täyttää ohjesäännön, 
täytäntöönpanosäännösten ja 
yhteistyösopimusten mukaiset 
velvoitteensa sekä suorittaa tehtävänsä 
tehokkaasti;

1. katsoo, että Euroopan oikeusasiamiehen 
pyytämät määrärahat mahdollistavat sen, 
että hän täyttää ohjesäännön, 
täytäntöönpanosäännösten ja 
yhteistyösopimusten mukaiset 
velvoitteensa sekä suorittaa tehtävänsä 
tehokkaasti; panee merkille viime vuosien 
erittäin myönteiset tulokset ja tutkimusten 
nopeutumisen laadun siitä kärsimättä; 
toteaa, että tulokset ovat sekä henkilöstön 
lisäämisen että uusien 
tutkimusmenetelmien ansiota; kannustaa 
Euroopan oikeusasiamiestä jatkamaan 
työtään, jotta tulokset olisivat jatkossakin 
erinomaisia;

Or. lt

Tarkistus 2
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan oikeusasiamiehen 
ennakkoarvion kasvu vuonna 2012 on vain 
0,47 prosenttia (lisäystä 44 605 euroa) ja 
että oikeusasiamies ei pyydä uusia toimia;

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan oikeusasiamiehen 
ennakkoarvion kasvu vuonna 2012 on vain 
0,47 prosenttia (lisäystä 44 605 euroa) ja 
että oikeusasiamies ei pyydä uusia toimia;
huomauttaa, että rahoitus- ja talouskriisin 
vuoksi Euroopan oikeusasiamies on 
pyrkinyt rajoittamaan budjettikorotuksia 
mahdollisimman paljon osoittaakseen 
solidaarisuutta kansallisille ja alueellisille 
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virkaveljilleen, joiden talousarviot ovat 
lujilla.

Or. lt

Tarkistus 3
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. antaa Euroopan oikeusasiamiehelle 
tunnustusta ennakkoarvion tiukkuudesta ja 
solidaarisuuden osoittamisesta 
jäsenvaltioiden oikeusasiamiehiä kohtaan; 
panee merkille Euroopan
oikeusasiamiehen aikomuksen laatia 
tulevaisuudessa talousarviot 
mahdollisimman kurinalaisesti;

3. antaa Euroopan oikeusasiamiehelle 
tunnustusta ennakkoarvion tiukkuudesta ja 
solidaarisuuden osoittamisesta 
jäsenvaltioiden oikeusasiamiehiä kohtaan; 
panee merkille Euroopan
oikeusasiamiehen aikomuksen laatia 
tulevaisuudessa talousarviot 
mahdollisimman kurinalaisesti; kiittää 
Euroopan oikeusasiamiestä 
maltillisuudesta ja solidaarisuuden 
osoittamisesta kansallisille ja alueellisille 
virkaveljilleen, joiden talousarvio on 
rahoitus- ja talouskriisin vuoksi paineen 
alla;

Or. lt

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että Euroopan
oikeusasiamies jatkaa toimintansa 
monivuotista suunnittelua ja tarkastelee 
säännöllisesti budjettikohtia ja siirtää 
varoja, jotta on mahdollista saada aikaan 
säästöjä;

5. on tyytyväinen siihen, että Euroopan
oikeusasiamies jatkaa toimintansa 
monivuotista suunnittelua ja tarkastelee 
säännöllisesti budjettikohtia ja siirtää 
varoja, jotta on mahdollista saada aikaan 
säästöjä; toteaa, että budjettikohtien 
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tarkastelustrategian soveltamisen ansiosta 
budjettikohtia on saatu vähennettyä niin, 
että 23:n sijasta niitä on enää 16; 
kannustaa unionin muita toimielimiä 
noudattamaan Euroopan 
oikeusasiamiehen hyviä käytäntöjä ja 
soveltamaan tätä menetelmää;

Or. lt

Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että Euroopan
oikeusasiamies jatkaa toimintansa 
monivuotista suunnittelua ja tarkastelee 
säännöllisesti budjettikohtia ja siirtää 
varoja, jotta on mahdollista saada aikaan 
säästöjä;

5. on tyytyväinen siihen, että Euroopan
oikeusasiamies jatkaa toimintansa 
monivuotista suunnittelua ja tarkastelee 
säännöllisesti budjettikohtia ja siirtää 
varoja, jotta on mahdollista saada aikaan 
säästöjä; tiedostaa, että Lissabonin 
sopimuksessa Euroopan 
oikeusasiamiehelle uskottujen uusien 
tehtävien vuoksi oikeusasiamiehen 
talousarvion rajoittaminen suunnitellusti 
saattaa osoittautua kestämättömäksi; 
kannustaa Euroopan oikeusasiamiestä 
esittämään jatkossakin realistisen, 
kuluperusteisten ennakkoarvion, jossa 
huomioidaan tarve hallinnoida vähiä 
resursseja optimaalisesti;

Or. lt

Tarkistus 6
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. hyväksyy Euroopan oikeusasiamiehen 
koulutuspolitiikan ja aikomuksen liittyä 
toimielinten väliseen puitesopimukseen, 
joka antaa mahdollisuuden osallistua 
lukuisille kursseille;

7. hyväksyy Euroopan oikeusasiamiehen 
koulutuspolitiikan ja aikomuksen liittyä 
toimielinten väliseen puitesopimukseen, 
joka antaa toimielimen henkilöstölle
mahdollisuuden osallistua lukuisille 
kursseille työn tehostamiseksi ja 
toimielimen haasteiden sovittamiseksi 
yhteen;

Or. fr

Tarkistus 7
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kannustaa Euroopan 
oikeusasiamiestä jatkamaan hyvää 
yhteistyötä vetoomusvaliokunnan sekä 
Solvit-verkoston ja jäsenvaltioiden 
oikeusasiamiesten kanssa, jotta valitukset, 
jotka eivät kuulu Euroopan 
oikeusasiamiehen toimivaltaan, voitaisiin 
välittää nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin 
niistä vastaavalle elimelle ja jotta unionin 
kansalaisten oikeuksia voitaisiin 
puolustaa yhä paremmin;

Or. fr


