
 

AM\819991FI.doc  PE439.748v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.6.2010 A7-0096/33 

Tarkistus  33 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. toistaa 25. huhtikuuta 2002 tekemässään 

päätöksessä vastuuvapaudesta talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2000 

ilmaisemansa kannan, jonka mukaan "[...] 

Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole 

aiemmin kommentoineet toistensa 

talousarvioiden pääluokkien toteutusta; 

katsoo, että koska neuvoston 

hallintobudjetista rahoitettavat menot ovat 

enenevässä määrin luonteeltaan 

toiminnallisia ulkoasioiden, turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan sekä oikeus- ja 

sisäasioiden aloilla, tämän järjestelyn 

soveltamisalaa olisi selkeytettävä 

erottamalla perinteiset hallintomenot 

toimintamenoista näiden uusien 

politiikkojen aloilla";  

2. toistaa vuosien 2007 ja 2008 

vastuuvapausmenettelyihin liittyneiden 

ongelmien vuoksi 25. huhtikuuta 2002 

tekemässään päätöksessä vastuuvapaudesta 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2000 ilmaisemansa 

kannan, jonka mukaan "[...] Euroopan 

parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin 

kommentoineet toistensa talousarvioiden 

pääluokkien toteutusta; katsoo, että koska 

neuvoston hallintobudjetista rahoitettavat 

menot ovat enenevässä määrin luonteeltaan 

toiminnallisia ulkoasioiden, turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan sekä oikeus- ja 

sisäasioiden aloilla, tämän järjestelyn 

soveltamisalaa olisi selkeytettävä 

erottamalla perinteiset hallintomenot 

toimintamenoista näiden uusien 

politiikkojen aloilla"; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/34 

Tarkistus  34 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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;  

9. toistaa näkemyksensä, että neuvoston 

olisi oltava läsnä parlamentissa 

tilintarkastustuomioistuimen esitellessä 

kerran vuodessa vuosikertomuksensa ja 

vuosittaisessa keskustelussa talousarvion 

toteuttamista koskevan vastuuvapauden 

myöntämisestä;  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/35 

Tarkistus  35 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. pyytää neuvostoa ja Euroopan 

parlamenttia budjettivallan käyttäjinä 

luomaan vastuuvapausmenettelyn 

yhteyteen vuotuisen menettelyn, jonka 

tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa 

niiden talousarvioista; ehdottaa, että osana 

tätä menettelyä neuvoston puheenjohtaja 

yhdessä neuvoston pääsihteerin kanssa 

tapaa virallisesti talousarvion 

valvontavaliokunnan tai sen 

puheenjohtajasta, koordinaattoreista ja 

esittelijästä koostuvan valtuuskunnan 

antaakseen tarvittavat tiedot neuvoston 

talousarvion toteuttamisesta; ehdottaa 

myös, että asiasta vastaavan valiokunnan 

puheenjohtaja antaa valiokunnalle 

säännöllisesti ja asianmukaisessa muodossa 

tietoja kyseisistä keskusteluista;  

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/36 

Tarkistus  36 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. myöntää, että neuvosto on ottanut 

käyttöön useita välineitä, joiden avulla 

parlamenttia voidaan kuulla ja sille voidaan 

tiedottaa YUTP:n kehityksestä; katsoo 

kuitenkin, että neuvoston parlamentille 

toimielinten välisen sopimuksen 43 kohdan 

mukaisesti toimittama vuotuinen selvitys 

YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja 

perusvalinnoista rajoittuu YUTP:n 

yhteisten kantojen, yhteisten toimien ja 

soveltamispäätösten kuvaamiseen ja 

sisältää vain vähän tietoa rahoituksesta, 

joten se ei riitä vastuuvapausmenettelyyn;  

14. myöntää, että neuvosto on ottanut 

käyttöön useita välineitä, joiden avulla 

parlamenttia voidaan kuulla ja sille voidaan 

tiedottaa YUTP:n kehityksestä; katsoo 

kuitenkin, että neuvoston parlamentille 

toimielinten välisen sopimuksen 43 kohdan 

mukaisesti toimittama vuotuinen selvitys 

YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja 

perusvalinnoista rajoittuu YUTP:n 

yhteisten kantojen, yhteisten toimien ja 

soveltamispäätösten kuvaamiseen ja että 

tulevina vuosina vastuuvapausmenettelyä 

varten olisi esitettävä kattavampaa tietoa;  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/37 

Tarkistus  37 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 

sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2008 

tekemät tarkastukset (kahdeksan 

tilintarkastusta ja yksi yhdistetty tarkastus) 

sekä sen, että huomattava osa niissä 

esitetyistä suosituksista on hyväksytty; 

panee kuitenkin merkille, että 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle tästä asiasta toimitettu 

muistio oli varsin yleisluonteinen, ja 

pyytää entistä yksityiskohtaisempia tietoja 

tarkastusten suositusten toteuttamisesta, 

koska vastuuvapautta on mahdoton 

myöntää ilman niitä; 

20. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 

sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2008 

tekemät tarkastukset (kahdeksan 

tilintarkastusta ja yksi yhdistetty tarkastus) 

sekä sen, että huomattava osa niissä 

esitetyistä suosituksista on hyväksytty; 

panee kuitenkin merkille, että 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle tästä asiasta toimitettu 

muistio oli varsin yleisluonteinen, ja 

pyytää entistä yksityiskohtaisempia tietoja 

tarkastusten suositusten toteuttamisesta; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/38 

Tarkistus  38 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 A7-0096/39 

Tarkistus  39 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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 



 

AM\819991FI.doc  PE439.748v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.6.2010 A7-0096/40 

Tarkistus  40 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-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. kannustaa puheenjohtajavaltio 

Espanjaa tarkastelemaan uudelleen 

neuvoston talousarvion toteuttamista 

koskevaan 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 

 

 


