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26.3.2014 A7-0246/1 

Tarkistus  1 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. korostaa, että jokaisella jäsenellä on 

oltava yhdenvertainen oikeus tietää, miten 

parlamentin raha-asioita hoidetaan, ja 

pyytää sen vuoksi pääsihteeriä 

varmistamaan, että jäljennökset kaikista 

sisäisen tarkastuksen yksikön laatimista 

kertomuksista asetetaan jokaisen jäsenen 

saataville yksityistä tarkastelua varten, 

kunhan niistä on ensin tarvittaessa 

poistettu viittaukset, joista kävisi 

epäasianmukaisesti ilmi asianosaisten 

henkilöllisyys; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Tarkistus  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 48 a. pyytää jälleen, että yleisen 

kulukorvauksen käytöstä laaditaan 

kaikkiin jäseniin sovellettavat tiukat 

säännöt ja että säännöistä tehdään täysin 

avoimet; pyytää sen vuoksi kehittämään 

järjestelmän, jossa jäsenten on vuosittain 

ilmoitettava yleisen kulukorvauksen 

käytöstään, ja soveltamaan tähän 

tarkastusmenettelyä; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Tarkistus  3 

Chris Davies 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

48 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 48 b. arvelee, että parlamentti on ainoa 

eurooppalainen julkinen laitos, joka 

maksaa viranhoitokustannusten 

kattamiseksi tarkoitetun korvauksen 

yksityisille ja henkilökohtaisille 

pankkitileille edellyttämättä kuittien 

säilyttämistä tai menojen tarkastamista; 

otaksuu, että jäsenet suhtautuisivat hyvin 

kriittisesti kaikkiin muihin elimiin, jotka 

vastaavalla tavalla laiminlöisivät julkisten 

rahojen käytön valvonnan; kehottaa 

pääsihteeriä ehdottamaan hienovaraisia 

järjestelyjä sen varmistamiseksi, että 

yleinen kulukorvaus käytetään oikeaan 

tarkoitukseen eikä se muodosta jäsenille 

yksityistä lisätulonlähdettä; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Tarkistus  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

48 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 48 c. pyytää arvioimaan jäsenten 

päivärahan määrää ja käyttöä; pyytää 

puhemiehistöä tarkistamaan vastaavasti 

tätä soveltamissääntöä sen 

varmistamiseksi, että päiväraha käytetään 

mahdollisimman kustannustehokkaasti; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Tarkistus  5 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. kritisoi sitä, että parlamentin 

puhemies ei toimittanut parlamentin 

talousarvion valvontavaliokunnalle 

Euroopan petostentorjuntaviraston 

(OLAF) valvontakomitean valiokunnalle 

osoittamaa kertomusta vaan piti sitä yli 

kaksi kuukautta hallussaan; kritisoi sitä, 

että parlamentin hallinto toimitti kolmelle 

parlamentin jäsenelle belgialaisen 

tuomioistuimen kutsun esiintyä 

todistajina tuomioistuimessa vasta kolmen 

kuukauden viiveellä; kritisoi sitä, että 

Kreikka-työryhmän työtä koskevan 

kuulemisen peruminen ja aihetta 

”Hallinnointi – Euroopan komissio 

hallintoviranomaisena” koskevan 

kuulemisen viivästyminen yli vuodella 

estivät talousarvion valvontavaliokuntaa 

tekemästä työtään; 

Poistetaan. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Tarkistus  6 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. toteaa, että tammikuussa 2012 tulivat 

voimaan vierailijaryhmien vastaanottoa 

koskevat uudet säännöt, joissa määrätään 

avustusten myöntämistavoista; panee 

merkille, että puhemiehistö päätti pitää 

voimassa mahdollisuuden suorittaa 

vierailijaryhmille käteismaksu; on 

huolissaan siitä, että käteismaksujen 

suorittaminen vierailijaryhmille aiheuttaa 

huomattavan mainetta koskevan riskin ja 

turvallisuusriskin; pyytää uutta 

puhemiehistön päätöstä, jolla kielletään 

käteismaksut, jotka ovat vastoin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2005/60/EY
24
; panee merkille, 

että vuosittaisesta noin 

2 000 vierailijaryhmästä vuonna 2012 vain 

365 ryhmää sai yli 15 000 euroa, mutta 

useimmat vierailijaryhmistä valitsivat 

käteismaksun, vaikka parlamentin hallinto 

kannustaa käyttämään sen sijaan 

pankkisiirtoa tai näiden menetelmien 

yhdistelmää; 

67. toteaa, että tammikuussa 2012 tulivat 

voimaan vierailijaryhmien vastaanottoa 

koskevat uudet säännöt, joissa määrätään 

avustusten myöntämistavoista; panee 

merkille, että puhemiehistö päätti pitää 

voimassa mahdollisuuden suorittaa 

vierailijaryhmille käteismaksu; on 

huolissaan siitä, että käteismaksujen 

suorittaminen vierailijaryhmille aiheuttaa 

huomattavan mainetta koskevan riskin ja 

turvallisuusriskin; pyytää uutta 

puhemiehistön päätöstä käteismaksuista, 

jotka ovat vastoin Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2005/60/EY
24
; panee 

merkille, että vuosittaisesta noin 

2 000 vierailijaryhmästä vuonna 2012 vain 

365 ryhmää sai yli 15 000 euroa, mutta 

useimmat vierailijaryhmistä valitsivat 

käteismaksun, vaikka parlamentin hallinto 

kannustaa käyttämään sen sijaan 

pankkisiirtoa tai näiden menetelmien 

yhdistelmää; 

____________ __________________ 

24
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä 

lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän 

käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin 

sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 

309, 25.11.2005, s. 15). 

24
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä 

lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän 

käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin 

sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 

309, 25.11.2005, s. 15). 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Tarkistus  7 

Cătălin Sorin Ivan 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

101 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

101. vaatii, että Euroopan parlamentin 

jäsenille korvataan Euroopan sisäisillä 

lennoilla ainoastaan turistiluokan liput 

parlamentin talousarviosta; 

101. ehdottaa, että Euroopan parlamentin 

jäseniä kannustetaan tapauksen mukaan 

käyttämään Euroopan sisäisillä lennoilla 

turistiluokan lippuja; 

Or. en 

 

 


