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9.6.2010 A7-0096/20 

Tarkistus  20 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. esittää, että valvonta perustuu 

seuraaviin kaikkien toimielinten 

toimittamiin asiakirjoihin: 

 – edellisen varainhoitovuoden 

talousarvion toteuttamista koskevat tilit,  

 – tase, johon on merkitty varat ja vastuut, 

 – toimielimen talousarviota ja 

varainhoitoa koskeva vuosikertomus, 

 – toimielimen sisäisen tarkastajan 

vuosikertomus, 

 sekä näiden lisäksi 

vastuuvapausmenettelystä vastaavan 

valiokunnan kokouksessa suullisesti 

annettuun selvitykseen; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/21 

Tarkistus  21 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. katsoo, että kaikkien toimielinten on 

vastedes osallistuttava asianmukaisella 

tasolla edustettuina vastuuvapauden 

myöntämistä koskevaan 

täysistuntokeskusteluun; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/22 

Tarkistus  22 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. ei hyväksy neuvoston lausumaa, jonka 

mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto 

eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa 

talousarvioiden pääluokkien toteutusta ns. 

herrasmiessopimuksen vuoksi (neuvoston 

22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjaan kirjattu päätöslauselma); 

katsoo, ettei herrasmiessopimus ole sitova 

asiakirja ja että neuvosto tulkitsee sitä liian 

laajentavasti; katsoo, että tässä 

tapauksessa pätevä oikeusperusta on 

toimielinten välinen sopimus; 

4. ei hyväksy neuvoston lausumaa, jonka 

mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto 

eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa 

talousarvioiden pääluokkien toteutusta ns. 

herrasmiessopimuksen vuoksi (neuvoston 

22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjaan kirjattu päätöslauselma); 

katsoo, ettei herrasmiessopimus ole sitova 

asiakirja ja että neuvosto tulkitsee sitä liian 

laajentavasti; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/23 

Tarkistus  23 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. katsoo, että neuvoston on lakattava 

pitämästä kiinni vanhentuneista ja 

vaikeaselkoisista 

vastuuvapausjärjestelyistä ja sen sijaan 

pyrittävä kaikkien muiden Euroopan 

unionin toimielinten tavoin 

noudattamaan mahdollisimman ankaria 

julkisen valvonnan ja seurattavuuden 

vaatimuksia julkisten varojen käytössä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/24 

Tarkistus  24 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. moittii neuvostoa siitä, että se on 

osallistunut nihkeästi 

vastuuvapausmenettelyyn ja kieltäytynyt 

osallistumasta vastuuvapautta koskeviin 

parlamentin keskusteluihin; pitää tätä 

osoituksena siitä, että neuvosto halveksuu 

vastuuvapauden myöntämiseen liittyvää 

parlamentin tehtävää ja kansalaisten 

oikeutta varmistua kaikkien Euroopan 

unionin varojen käytöstä vastaavien 

tilivelvollisuudesta, varsinkin kun 

neuvostossa edustettuina olevien 

jäsenvaltioiden vastuulla on käytännössä 

noin 80 prosenttia unionin talousarvion 

menoista; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/25 

Tarkistus  25 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toistaa näkemyksensä, että neuvoston 

olisi oltava läsnä parlamentissa 

tilintarkastustuomioistuimen esitellessä 

kerran vuodessa vuosikertomuksensa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/26 

Tarkistus  26 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää valitettavana, että toisin kuin 

muut toimielimet, neuvosto ei toimita 

vuotuista toimintakertomusta 

parlamentille vedoten siihen, ettei 

varainhoitoasetuksessa vaadita sen 

toimittamista; kehottaa jälleen neuvostoa 

julkaisemaan toimintakertomuksensa ja 

toimittamaan sen parlamentille ollakseen 

vastuullisempi suurta yleisöä ja 

veronmaksajia kohtaan
1
, kuten 

parlamentti ehdottaa 19. helmikuuta 2008 

antamassaan päätöslauselmassa 

seurattavuudesta taloudellisissa 

kysymyksissä (44 ja 45 kohta
2
); kehottaa 

aloittamaan vuoden 2009 kertomuksesta, 

joka on tarkoitus antaa 15. kesäkuuta 

2010 mennessä; 

 

Poistetaan. 

Or. en 

                                                 
1 EUVL L 88, 31.3.2009, s. 19. 
2 Hyväksytyt tekstit, EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 1. 
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9.6.2010 A7-0096/27 

Tarkistus  27 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee tyytyväisenä merkille 

puheenjohtajavaltio Espanjan 15. 

maaliskuuta 2010 pidetyssä kokouksessa 

tekemän myönteisen tarjouksen neuvoston 

talousarvion toteuttamista koskevaan 

vastuuvapauteen sovellettavan 

epävirallisen järjestelyn 

uudelleentarkastelusta ja kehottaa 

tekemään asiaa koskevan sitoumuksen 

varainhoitoasetusta tarkistettaessa, niin että 

se on voimassa uuden varainhoitokauden 

alkaessa vuoden 2013 jälkeen; kehottaa 

aloittamaan keskustelut 15. lokakuuta 2010 

mennessä; 

12. kehottaa puheenjohtajavaltiota 

Espanjaa tarkastelemaan uudelleen 

neuvoston talousarvion toteuttamista 

koskevaa vastuuvapauteen sovellettavaa 

epävirallista järjestelyä ja kehottaa 

tekemään asiaa koskevan sitoumuksen 

varainhoitoasetusta tarkistettaessa, niin että 

se on voimassa uuden varainhoitokauden 

alkaessa vuoden 2013 jälkeen; kehottaa 

aloittamaan keskustelut 15. lokakuuta 2010 

mennessä; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/28 

Tarkistus  28 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. pyytää neuvostoa vahvistamaan ennen 

kuin parlamentti tekee päätöksensä 

vastuuvapauden myöntämisestä, että se on 

edellä mainitun, 25. marraskuuta 2009 

annetun parlamentin päätöslauselman 

mukaisesti 

Poistetaan. 

– poistanut kaikki talousarvion 

ulkopuoliset tilit käytöstä neuvoston 

sisäisen tarkastajan suositusten 

mukaisesti;  

 

– tehostanut laskujen tarkastamista 

neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten 

mukaisesti; 

 

– julkaissut kaikki sellaiset hallinnolliset 

päätökset, joita käytetään budjettikohtien 

oikeusperustana; 

 

– toimittanut parlamentille ja sen asiasta 

vastaavalle valiokunnalle 

varainhoitoasetuksen 60 artiklan 

7 kohdan mukaisesti laadittavan 

neuvoston vuotuisen 

toimintakertomuksen kaikkien muiden 

toimielinten omaksuman käytännön 

mukaisesti; 

 

– esittänyt kattavat perustelut tarpeelle 

siirtää määrärahoja budjettikohdasta 
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toiseen neuvoston talousarvion sisällä; 

– toimittanut kirjalliset vastaukset 

parlamentin asiasta vastaavan 

valiokunnan ja esittelijän asiaankuuluviin 

kysymyksiin; 

 

– valmis ja halukas tarjoamaan 

parlamentin asiasta vastaavalle 

valiokunnalle suullisen selityksen, mikäli 

nämä kirjalliset vastaukset vaativat 

lisäselvennystä; 

 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/29 

Tarkistus  29 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. pitää myönteisinä Espanjan 

puheenjohtajavaltion toimia 

vastuuvapausmenettelyn selkeyttämiseksi 

siten, että käy täysimääräisesti ilmi 

neuvoston vastuu parlamentille 

hallintoaan koskevasta talousarviosta, ja 

pyytää tulevia puheenjohtajavaltioita 

sitoutumaan voimakkaasti tämän työn 

jatkamiseen samassa hengessä; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/30 

Tarkistus  30 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. toteaa, että useimmilla sen edellä 

mainitun, 25. marraskuuta 2009 annetun 

päätöslauselman 5 kohdassa ja jälleen 

tämän päätöslauselman 15 kohdassa 

mainituilla aloilla ei ole tapahtunut 

edistystä: 

Poistetaan. 

– kaikkien talousarvion ulkopuolisten 

tilien käytöstä poistaminen; 

 

– laskujen tarkastamisen tehostaminen 

neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten 

mukaisesti; 

 

– kaikkien sellaisten hallinnollisten 

päätösten julkaiseminen, joita käytetään 

budjettikohtien oikeusperustana; 

 

– varainhoitoasetuksen 60 artiklan 

7 kohdan mukaisesti laadittavan 

neuvoston vuotuisen 

toimintakertomuksen toimittaminen 

parlamentille ja sen asiasta vastaavalle 

valiokunnalle kaikkien muiden 

toimielinten omaksuman käytännön 

mukaisesti; 

 

– kattavien perustelujen esittäminen 

tarpeelle siirtää määrärahoja 

budjettikohdasta toiseen neuvoston 

talousarvion sisällä; 
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– kirjallisten vastausten toimittaminen 

parlamentin asiasta vastaavan 

valiokunnan ja esittelijän asiaankuuluviin 

kysymyksiin; 

 

– neuvoston valmius ja halukkuus tarjota 

parlamentin asiasta vastaavalle 

valiokunnalle suullinen selitys näistä 

kirjallisista vastauksista; 

 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/31 

Tarkistus  31 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. pyytää, että neuvosto toimittaa 1. 

kesäkuuta 2010 mennessä  

Poistetaan. 

– selvityksen edellä 15 kohdassa 

esitettyjen seikkojen suhteen 

tapahtuneesta edistyksestä; 

 

– neuvoston kirjanpitojärjestelmää 

koskevan selvityksen, josta käyvät ilmi 

kunkin väliaikaistilin tapahtumat 

kolmelta viime vuodelta (2007–2009); 

 

– varainhoitoasetuksen 86 artiklan 

4 kohdan mukaisesti parlamentille 

toimitettavan sisäisiä tarkastuksia 

koskevan yhteenvedon lisäksi 

varainhoitoasetuksen 86 artiklan 

3 kohdassa mainitun neuvoston sisäisen 

tarkastajan vuosikertomuksen 

kokonaisuudessaan; 

 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/32 

Tarkistus  32 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. voidakseen myöntää neuvostolle 

vastuuvapauden pyytää toimittamaan 

seuraavat asiakirjat ja vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin 1. kesäkuuta 2010 

mennessä: 

Poistetaan. 

a) luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – 

alamomentti 2 2 0 0: päätöksen 

N:o 190/2003 ja siihen liittyvän ETPP:n 

ja YUTP:n alan menoja koskevan 

päätöksen teksti – kattavien perustelujen 

esittäminen tarpeelle siirtää määrärahoja 

budjettikohdasta toiseen neuvoston 

talousarvion sisällä; 

 

b) luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – 

alamomentti 2 2 0 2: tiedot siitä, kuinka 

suuri summa Euroopan turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alan kokousten 

tulkkaukseen on myönnetty tulkkauksesta 

Eurooppa-neuvostossa, neuvostossa ja 

sen valmistelevissa elimissä tehdyn 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

korkeana edustajana toimivan neuvoston 

pääsihteerin päätöksen N:o 56/2004 

mukaisesti; 

 

c) luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – 

alamomentti 2 0 0 2: kopion 

toimittaminen päätöksestä N:o 56/2004; 

 

d) luku 22 – hallinnosta johtuvat menot –  
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alamomentti 2 0 0 2: tiedot siitä, mihin 

budjettikohtaan ja kuinka paljon tästä 

budjettikohdasta on siirretty 

valtuuskuntien jäsenten matkakuluihin. 

Or. en 

 

 


