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22.4.2015 A8-0082/30 

Tarkistus  30 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. toteaa, että parlamentti on 

toimielimistä ainoa, joka myöntää 

vastuuvapauden puhemiehelleen eikä 

pääsihteerille tai asiasta vastaavalle 

varapuhemiehelle; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Tarkistus  31 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. vaatii yksiköiden johtoa ja 

keskusjohtoa panemaan loput avoimet 

toimet täytäntöön viipymättä; kehottaa 

niitä noudattamaan toimien toteuttamisessa 

tiukempia aikatauluja; kehottaa sisäistä 

tarkastajaa tiedottamaan talousarvion 

valvontavaliokunnalle näissä toimista 

saavutetusta edistyksestä; 

19. vaatii yksiköiden johtoa ja 

keskusjohtoa panemaan loput avoimet 

toimet täytäntöön viipymättä; kehottaa 

niitä noudattamaan toimien toteuttamisessa 

tiukempia aikatauluja; kehottaa sisäistä 

tarkastajaa tiedottamaan talousarvion 

valvontavaliokunnalle näissä toimista 

saavutetusta edistyksestä; pyytää niitä 

myös ilmoittamaan määrällisesti tässä 

päätöslauselmassa ehdotettujen uusien 

toimenpiteiden kustannukset ja niistä 

saatavat säästöt sekä sisällyttämään ne 

vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn 

seurantaan; 

Or. en 



 

AM\1058921FI.doc  PE555.123v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0082/32 

Tarkistus  32 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. toteaa, että parlamenttiin perustettiin 

uusi tutkimuspalvelujen pääosasto, joka 

tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa 

pääasiassa yksittäisille jäsenille ja 

täydentää siten parlamentin elinten 

tarpeisiin vastaavien politiikkayksiköiden 

työtä; 

32. toteaa, että parlamenttiin perustettiin 

uusi tutkimuspalvelujen pääosasto, joka 

tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa 

pääasiassa yksittäisille jäsenille ja 

täydentää siten parlamentin elinten 

tarpeisiin vastaavien politiikkayksiköiden 

työtä; on huolestunut siitä, että saattaa 

olla suuren yleisön kannalta 

hämmentävää, jos parlamentin nimissä 

julkaistujen asiakirjojen määrä kasvaa 

eksponentiaalisesti ja lukuisissa 

julkaisuissa käsitellään hyvin moninaisia 

aihepiirejä, kun samalla parlamentti 

hyväksyy tavanomaisessa menettelyssä 

asiakirjoja, jotka muodostavat 

parlamentin virallisen kannan; 

suosittelee, että pääsihteeri tekee 

ehdotuksia, joissa painopiste palautetaan 

parlamentin olennaisiin toimintoihin ja 

poliittiseen toimintaan, jotta suurin osa 

voimavaroista käytettäisiin jäsenten, 

poliittisten ryhmien ja parlamentin 

valiokuntien parlamentaarisen työn 

tehostamiseen entisestään; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Tarkistus  33 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. pitää myönteisenä yksikön perustamista 

arvioimaan unionin lainsäädännön 

vaikutusta; kehottaa yksikköä keskittymään 

parlamentin neuvottelemiin 

kompromisseihin ja komission ehdotuksiin 

tehtyihin parlamentin tarkistuksiin; 

kehottaa laatimaan 30. lokakuuta 2015 

mennessä suunnitelman siitä, miten 

lainsäädäntöä ja sen vaikutusta arvioidaan 

ripeästi, samoin kuin kuvauksen yksiköstä 

parlamentin jäseniä varten sekä eritelmän 

kokonaiskustannuksista; pyytää yksikköä 

vaihtamaan säännöllisesti näkemyksiä 

komission, neuvoston ja kansallisten 

parlamenttien vastaavien yksiköiden 

kanssa; 

33. pitää myönteisenä yksikön perustamista 

arvioimaan unionin lainsäädännön 

vaikutusta; kehottaa yksikköä keskittymään 

parlamentin neuvottelemiin 

kompromisseihin ja komission ehdotuksiin 

tehtyihin parlamentin tarkistuksiin; pyytää 

tämän vuoksi kehittämään 

puhemiehistön, valiokuntien ja 

parlamentaaristen valtuuskuntien 

puheenjohtajille ja jäsenille 

yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotta 

voidaan välttää käytäntöjä, jotka 

saattaisivat olla ristiriitaisia ja/tai syrjiviä 

ja/tai johtaa seuraamuksiin heidän 

institutionaalisten tehtäviensä 

hoitamisessa; kehottaa laatimaan 

30. lokakuuta 2015 mennessä suunnitelman 

siitä, miten lainsäädäntöä ja sen vaikutusta 

arvioidaan ripeästi, samoin kuin kuvauksen 

yksiköstä parlamentin jäseniä varten sekä 

eritelmän kokonaiskustannuksista; pyytää 

yksikköä vaihtamaan säännöllisesti 

näkemyksiä komission, neuvoston ja 

kansallisten parlamenttien vastaavien 

yksiköiden kanssa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Tarkistus  34 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee merkille turvallisuusasioiden 

pääosaston perustamisen; palauttaa mieliin, 

että vuonna 2013 saatiin aikaan 

195 000 euron säästöt, kun parlamentin 

turvallisuuspalvelut siirrettiin 

suoritettavaksi toimielimen sisällä, ja 

säästöjen odotetaan nousevan vuosina 

2013–2016 yli 11 miljoonaan euroon; 

katsoo, että Belgian valtion kanssa olisi 

neuvoteltava maan osallistumisesta 

enemmän parlamentin 

turvallisuusjärjestelyjen rahoittamiseen, 

koska sille on taloudellista etua siitä, että 

unionin toimielimet sijaitsevat sen alueella; 

kehottaa tekemään arvioinnin, jossa 

tarkastellaan turvallisuuspalvelujen laatua 

ennen turvallisuusasioiden pääosaston 

perustamista ja sen jälkeen, ja 

toimittamaan sen talousarvion 

valvontavaliokunnalle viimeistään 

30. syyskuuta 2015; vaatii tekemään 

vertailevan selvityksen muiden 

toimielinten turvallisuusjärjestelmistä; 

35. panee merkille turvallisuusasioiden 

pääosaston perustamisen; palauttaa mieliin, 

että vuonna 2013 saatiin aikaan 

195 000 euron säästöt, kun parlamentin 

turvallisuuspalvelut siirrettiin 

suoritettavaksi toimielimen sisällä, ja 

säästöjen odotetaan nousevan vuosina 

2013–2016 yli 11 miljoonaan euroon; 

katsoo, että Belgian valtion kanssa olisi 

neuvoteltava maan osallistumisesta 

enemmän parlamentin 

turvallisuusjärjestelyjen rahoittamiseen, 

koska sille on taloudellista etua siitä, että 

unionin toimielimet sijaitsevat sen alueella; 

kehottaa tekemään arvioinnin, jossa 

tarkastellaan turvallisuuspalvelujen laatua 

ennen turvallisuusasioiden pääosaston 

perustamista ja sen jälkeen, ja 

toimittamaan sen talousarvion 

valvontavaliokunnalle viimeistään 

30. syyskuuta 2015 sekä vaatii ratkaisua 

nykyiseen epäsuhtaan riittämättömän 

lyhyen aikavälin suunnittelun ja työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen välillä; 

vaatii tekemään vertailevan selvityksen 

muiden toimielinten 

turvallisuusjärjestelmistä; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Tarkistus  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

56 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 56 a. ilmaisee Infopoint-palvelupisteen 

osalta huolensa parlamentin 

hallintoelinten tekemästä päätöksestä 

sulkea palvelupiste lopullisesti 

31. maaliskuuta 2015; korostaa, ettei se 

voi hyväksyä, ettei sille taaskaan tiedotettu 

päätöksestä riittävän ajoissa; tähdentää 

Infopointin roolia, sillä se tarjoaa unionin 

kansalaisille, etenkin parlamentin 

jäsenten kutsumille vierailijaryhmille, 

parlamentin työtä koskevaa aineistoa 

kaikilla virallisilla kielillä; pyytää, että 

Infopointin tarjoama aineisto ja palvelut 

säilyvät saatavilla yhtä näkyvästi ja 

helposti kuin tähän saakka, ja on 

huolestunut Infopointissa työskentelevän 

väliaikaisen henkilöstön kohtalosta; 

pyytää pääsihteeriä antamaan 

parlamentille myös jatkossa tietoa näistä 

asioista; 

Or. en 



 

AM\1058921FI.doc  PE555.123v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0082/36 

Tarkistus  36 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 69 a. pyytää laatimaan 

henkilöstökomitean järjestämästä ja 

rahoittamasta toiminnasta selvityksen, 

jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot 

toiminnan lajista, aiheutuneista menoista 

ja moitteettoman varainhoidon 

periaatteen noudattamisesta; 

Or. en 

 

 


