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26.3.2014 A7-0246/10 

Tarkistus  10 

Inés Ayala Sender, 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 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. on huolestunut siitä, että parlamenttien 

välisistä suhteista vastaavien 

valtuuskuntien resursseja huolehtia 

parlamentin ulkopoliittisesta näkyvyydestä 

saatetaan leikata yleisten säästövaatimusten 

vuoksi, jolloin parlamentti ei ole enää yhtä 

näkyvässä asemassa kuin muut unionin 

toimielimet ja erityisesti komissio ja 

neuvosto, ja että tämä saattaa heikentää 

ulkopolitiikan parlamentaarista 

ulottuvuutta ja parlamentaarisen 

diplomatian lujittamista komission ja 

ulkosuhdehallinnon toimia täydentävinä 

välineinä; pitää tämän perusteella erittäin 

tärkeänä, että parlamentin unionin 

hankkeiden valvonnassa ja näkyvyyden 

lisäämisessä hankkimaa osaamista ja 

kokemusta ei menetetä ja että ehdotetuilla 

toimenpiteillä ei heikennetä parlamentin 

muiden maiden kanssa harjoittaman 

parlamenttien välisen vuoropuhelun 

resursseja ja tehokkuutta erityisesti 

poliittisesti epävakaana aikana ja 

demokratian vaarantuessa (arabikevät, 

Lähi-idän konflikti, Ukrainan konflikti, 

konflikteja aiheuttavien vaalien 

järjestäminen jne.);  

63. on huolestunut siitä, että parlamenttien 

välisistä suhteista vastaavien 

valtuuskuntien resursseja huolehtia 

parlamentin ulkopoliittisesta näkyvyydestä 

saatetaan leikata yleisten säästövaatimusten 

vuoksi, jolloin parlamentti ei ole enää yhtä 

näkyvässä asemassa kuin muut unionin 

toimielimet ja erityisesti komissio ja 

neuvosto, ja että tämä saattaa heikentää 

ulkopolitiikan parlamentaarista 

ulottuvuutta ja parlamentaarisen 

diplomatian lujittamista komission ja 

ulkosuhdehallinnon toimia täydentävinä 

välineinä; pitää tämän perusteella erittäin 

tärkeänä, että parlamentin unionin 

hankkeiden valvonnassa ja näkyvyyden 

lisäämisessä hankkimaa osaamista ja 

kokemusta ei menetetä ja että ehdotetuilla 

toimenpiteillä ei heikennetä parlamentin 

muiden maiden kanssa harjoittaman 

parlamenttien välisen vuoropuhelun 

resursseja ja tehokkuutta erityisesti 

poliittisesti epävakaana aikana ja 

demokratian vaarantuessa (arabikevät, 

Lähi-idän konflikti, Ukrainan konflikti, 

konflikteja aiheuttavien vaalien 

järjestäminen jne.); suosittelee 

painokkaasti, että valmistelutoimissa ja 

käytännön valmiuksissa varmistetaan 

asianmukainen koordinointi 

ulkosuhdehallinnon yksiköiden kanssa, 

jotta voidaan taata parlamentin 
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valtuuskuntien turvallisuuteen liittyvät 

näkökohdat; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Tarkistus  11 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. toteaa, että joihinkin parlamentin 

täysistunnossa hyväksytyissä vuotuisissa 

vastuuvapausmietinnöissä esitettyihin 

pyyntöihin ei ole vastattu; panee merkille, 

että nämä pyynnöt kuuluvat pääsihteerin 

mukaan joko parlamentin puhemiehistön 

tai puheenjohtajakokouksen toimivaltaan; 

vaatii, että vuotuisissa 

vastuuvapausmietinnöissä esitetyt 

täysistunnon pyynnöt pannaan 

täysimääräisesti täytäntöön; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Tarkistus  12 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

87 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 87 a. on huolestunut parlamentin 

talousarvioon liittyvästä merkittävästä 

taloudellisesta riskistä, sillä rahaston 

eläkemaksut taataan, mutta kolmannet 

osapuolet tekevät sijoituspäätökset; katsoo 

tämän vuoksi, että parlamentin hallinnon 

olisi valvottava rahastoa kattavasti 

pääsihteerin tiukkojen ohjeiden 

mukaisesti; 

Or. en 



 

AM\1024929FI.doc  PE529.692v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

26.3.2014 A7-0246/13 

Tarkistus  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

97 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 97 a. on huolestunut innovoinnin ja 

teknisen tuen pääosaston tieto- ja 

viestintätekniikkarakennetta koskevasta 

selvityksestä, jonka mukaan parlamentti 

käyttää tällä hetkellä veronmaksajien 

rahoja rahoittaakseen 

palomuuritoimittajia, jotka ovat osallisia 

vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 

arvostettuja lehdistönvapautta edistäviä 

ryhmiä vastaan kolmansissa maissa; 

huomauttaa, että palomuureja varten on 

helposti saatavilla avoimen lähdekoodin 

ratkaisuja, joita olisi hyödynnettävä; pitää 

erittäin tärkeänä, ettei parlamentin ja sen 

hallinnon katsota tieto- ja 

viestintätekniikkahankinnoillaan 

edistävän epäkohtia ja sortoa; 

Or. en 

 

 


