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ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA
SIDONNAISUUKSISTA

EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT
EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA

ILMOITUS ON TOIMITETTAVA PUHEMIEHELLE ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA SEURAAVAN ENSIMMÄISEN
ISTUNTOJAKSON PÄÄTTYMISTÄ TAI VAALIKAUDEN AIKANA 30 PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ, KUN JÄSEN RYHTYY

HOITAMAAN EDUSTAJANTOINTA EUROOPAN PARLAMENTISSA, JA 30 PÄIVÄN KULUESSA KUSTAKIN MUUTOKSESTA

Sukunimi: Takkula

Etunimi: Hannu

Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten
menettelysäännöistä,

ilmoitan täten kunniani kautta seuraavaa:

(A) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitan ammatillisen
toimintani kolmen vuoden ajalta ennen kuin ryhdyin hoitamaan edustajantointa Euroopan
parlamentissa sekä samalta ajanjaksolta osallistumiseni yritysten, kansalaisjärjestöjen,
yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten johtokuntiin tai
hallintoneuvostoihin:”

Tuloluokat 2Ammatillinen toiminta tai jäsenyys 1

1 2 3 4

1. TEOSTO ry X

2. Euroopan parlamentin jäsen X

3. Oulun Palloseura ry (palkaton)     

4.     

5.     

1 Ammatillinen toiminta tai jäsenyys kolmelta nykyistä vaalikautta edeltävältä vuodelta. Jos jäsen on valittu
toistamiseen, hän merkitsee tähän olleensa kyseisellä kolmen vuoden jaksolla EP:n jäsen.
2 Jäsenen kustakin ilmoitetusta toiminnasta tai osallistumisesta saamat säännölliset tulot on sijoitettava johonkin
seuraavista luokista:
1. 500–1 000 euroa bruttona kuukaudessa;
2. 1001–5 000 euroa bruttona kuukaudessa;
3. 5001–10 000 euroa bruttona kuukaudessa;
4. yli 10 000 euroa bruttona kuukaudessa.
Muussa valuutassa kuin euroina ilmaistut tulot on muunnettava euroiksi ja ilmoitettava euroina. Vaihtokurssina
käytetään ilmoituksen jättöpäivänä sovellettavaa kurssia. Kaikki muut jäsenen kustakin ilmoitetusta toiminnasta tai
osallistumisesta saamat tulot lasketaan vuositasolla, jaetaan kahdellatoista ja sijoitetaan johonkin edellä mainituista
luokista. Mikäli säännöllisen tai muun tulon määrä jää luokan 1 alarajan alapuolelle eli on alle 500 euroa bruttona
kuukaudessa tai mikäli ilmoitettu toiminta, jäsenyys, tehtävä, osakkuus tai kumppanuus on palkaton, luokkaa ei ole
tarpeen osoittaa.
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(B) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja parlamentin jäsenten asemaa
koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 2 artiklan mukaisesti ilmoitan palkan, jonka saan toisen
parlamentin toimenhaltijana:”3

Edustajantoimi Palkan määrä

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitan jäsenen tehtävieni
ohella joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana harjoittamani säännöllisen
palkallisen toiminnan:”

Tuloluokat 2Toimi

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden (EUVL C 159, 13.7.2009, C1) 2
artiklan mukaisesti on ilmoitettava palkan tarkka määrä.
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(D) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitan jäsenyyteni
yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten
johtokunnissa tai hallintoneuvostoissa tai muut harjoittamani palkalliset tai palkattomat ulkoiset
toiminnat:”

Tuloluokat 2Jäsenyys tai toiminta

1 2 3 4

1. TEOSTO RY X

2. SUOMEN LENTOPALLO-LIITTO
(PALKATON)

    

3. VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTON
HALLITUS (PALKATON)

    

4.     

5.     

(E) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti ilmoitan satunnaisen,
palkallisen ulkopuolisen toimintani (kirjoitus-, konferenssi- ja asiantuntijatehtävät mukaan
luettuina), jos kokonaiskorvaus ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana:”

Tuloluokat 2Satunnainen toiminta, jos kokonaiskorvaus
ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F) ”Menettelysääntöjen 4 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti ilmoitan osallistumiseni
yritykseen tai osakkuusyritykseen, jos sillä on mahdollisia seurauksia yleisen edun kannalta tai
jos osallistumiseni antaa minulle merkittävää vaikutusvaltaa kyseisen elimen asioihin:”

Tuloluokat 2Osallistuminen
yritykseen tai
osakkuusyritykseen,
kun sillä on
mahdollisia seurauksia
yleisen edun kannalta

Merkittävää
vaikutusvaltaa antava
osallistuminen 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G) Ilmoitan poliittiseen toimintaan liittyvän kolmannen osapuolen myöntämän tuen, joka
on taloudellista taikka annettu työvoiman tai materiaalin muodossa ja jonka saan Euroopan
parlamentin myöntämän tuen lisäksi, sekä kyseisen kolmannen osapuolen nimen:

1. Taloudellinen tuki:

(*) Tuen myöntäjä:

2. Työvoiman muodossa
annettu tuki:

(*) Tuen myöntäjä:

3. Materiaalin muodossa
annettu tuki:

(*) Tuen myöntäjä:

(*) Tukea myöntäneiden kolmansien osapuolten nimet.

(H) Ilmoitan muut taloudelliset edut, jotka voisivat vaikuttaa tehtävieni hoitamiseen:

Taloudelliset edut:

1.

2.
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3.

(I) Muut tiedot, jotka haluan ilmoittaa:

Päivä: 24/04/2015 Allekirjoitus:
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TÄSSÄ ILMOITUKSESSA ANNETUT TIEDOT OVAT YKSINOMAAN PARLAMENTIN
JÄSENEN OMALLA VASTUULLA JA NE ON SAATETTAVA AJAN TASALLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJEN 4 ARTIKLAN
MUKAISESTI AINA JÄSENEN TALOUDELLISEN TILANTEEN MUUTTUESSA.

Tämä ilmoitus julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

PALAUTETAAN SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

ALKUPERÄINEN KAPPALE PALAUTETAAN ALLEKIRJOITETTUNA OSOITTEESEEN:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

4 Oikeudellinen huomautus: Jäsenten hallinnollisten asioiden yksikkö on asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (EYVL L
8, 12.1.2001, s. 1) ja näiden sääntöjen täytäntöönpanosta 22. kesäkuuta 2005 tehdyssä puhemiehistön päätöksessä
(EUVL C 308, 6.12.2005, s. 1) tarkoitettu rekisterinpitäjä.


