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20.4.2016 A8-0121/1 

Tarkistus  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

2015/2161(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee merkille, että erityisesti 

toimielimen jäseniin liittyvät sitoumukset 

lisääntyivät vuonna 2014; pyytää 

oikeusasiamiestä esittämään kattavan 

selvityksen näistä määristä seuraavassa 

vastuuvapausmenettelyn 

seurantakertomuksessa; 

5. panee huolestuneena merkille, että 

erityisesti toimielimen jäseniin liittyvät 

sitoumukset lisääntyivät vuonna 2014; 

pyytää oikeusasiamiestä esittämään 

kattavan selvityksen näistä määristä 

seuraavassa vastuuvapausmenettelyn 

seurantakertomuksessa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Tarkistus  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

2015/2161(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. panee tyytyväisenä merkille, että Kohti 

vuotta 2019 -strategian mukaisesti 

oikeusasiamies teki oma-aloitteisia 

tutkimuksia ja käsitteli toimeksiantoonsa 

kuuluvia monimutkaisia kysymyksiä 

järjestelmällisemmin ja systeemisemmin; 

pitää oma-aloitteisia tutkimuksia 

tehokkaana välineenä; pyytää 

oikeusasiamiestä tiedottamaan 

säännöllisesti vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle tutkimuksilla 

aikaansaaduista tuloksista; 

6. panee tyytyväisenä merkille, että Kohti 

vuotta 2019 -strategian mukaisesti 

oikeusasiamies teki oma-aloitteisia 

tutkimuksia ja käsitteli toimeksiantoonsa 

kuuluvia monimutkaisia kysymyksiä 

järjestelmällisemmin ja systeemisemmin; 

pitää oma-aloitteisia tutkimuksia 

tehokkaana välineenä; pyytää 

oikeusasiamiestä tiedottamaan 

säännöllisesti vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle tutkimuksilla 

aikaansaaduista tuloksista ja esittämään 

selkeästi koordinoijan tehtävät; 

huomauttaa kuitenkin, että 

oikeusasiamiehen ensisijaisena 

tavoitteena olisi oltava kansalaisten 

valituksiin vastaaminen kohtuullisessa 

ajassa ja että oma-aloitteiset tutkimukset 

eivät missään tapauksessa saisi mennä 

tämän edelle; 

Or. en 



 

AM\1092821FI.doc  PE582.500v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0121/3 

Tarkistus  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

2015/2161(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee tyytyväisenä merkille, että on 

perustettu uusi oma-aloitteisten 

tutkimusten koordinoijan virka; pitää tätä 

edistysaskeleena toimielimen työn 

tehostamisessa; kehottaa oikeusasiamiestä 

raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle viran perustamisella 

aikaansaaduista tuloksista ja sen 

vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta; 

7. panee merkille, että on perustettu uusi 

oma-aloitteisten tutkimusten koordinoijan 

virka; toivoo, että uuden viran 

perustamisen myötä toimielimen työ 

tehostuu; kehottaa oikeusasiamiestä 

raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle viran perustamisella 

aikaansaaduista tuloksista ja sen 

vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Tarkistus  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

2015/2161(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 

edellisen varainhoitovuoden lopussa 

päätettyjen tutkimusten määrä verrattuna 

meneillään olleiden tutkimusten määrään 

oli korkein kautta aikojen (1,4 päätettyä 

tutkimusta jokaista meneillään olevaa 

kohti, kun tavoite oli 1,1); korostaa, että 

12 ja 18 kuukaudessa päätettyjen 

tutkimusten osuus laski vuonna 2014; 

panee merkille oikeusasiamiehen 

havainnon, että uusi, oma-aloitteisia 

tutkimuksia sisältävä strategia vaikutti 

päätettyjen tapausten lukumäärään; 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 

edellisen varainhoitovuoden lopussa 

päätettyjen tutkimusten määrä verrattuna 

meneillään olleiden tutkimusten määrään 

oli korkein kautta aikojen (1,4 päätettyä 

tutkimusta jokaista meneillään olevaa 

kohti, kun tavoite oli 1,1); korostaa, että 

12 ja 18 kuukaudessa päätettyjen 

tutkimusten osuus laski vuonna 2014; 

panee merkille oikeusasiamiehen 

havainnon, että uusi, oma-aloitteisia 

tutkimuksia sisältävä strategia vaikutti 

päätettyjen tapausten lukumäärään; pyytää 

oikeusasiamiestä antamaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle tarkan selvityksen tästä 

vaikutuksesta seuraavassa 

vastuuvapausmenettelyn 

seurantakertomuksessa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Tarkistus  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

2015/2161(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. panee tyytyväisenä merkille 

käännöstoimintaa ja julkaisuja koskevissa 

budjettikohdissa aikaansaadut säästöt; 

20. ilmaisee huolestumisensa siitä, että 

oikeusasiamies on toteuttanut niin 

merkittäviä säästöjä käännöstoimintaa 

(190 000 euroa) ja viestintää 

(60 000 euroa) koskevissa budjettikohdissa 

ja että aikaansaadut säästöt on ohjattu 

oikeusasiamiehen henkilöstöä koskevien 

budjettikohtien vahvistamiseen; korostaa, 

että oikeusasiamiehen olisi varmistettava 

kaikkien unionin kansalaisten 

yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertaiset 

mahdollisuudet ja että tämän vuoksi 

laadun ja kielellisen monimuotoisuuden 

vaalimisen ja oikeusasiamiehen 

viestintäpolitiikan on säilyttävä 

vastaisuudessakin oikeusasiamiehen 

toiminnan lähtökohtina; 

Or. en 

 

 


