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7.5.2020 A9-0021/42

Tarkistus 42
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa hallintoa kiinnittämään 
huomiota jäsenten menettelysääntöihin, 
joissa määrätään, että jäsenten on 
toimittava ainoastaan yleisen edun 
mukaisesti ja suoritettava tehtävänsä 
pyyteettömästi, nuhteettomasti, avoimesti, 
huolellisesti, rehellisesti, vastuullisesti ja 
parlamentin mainetta varjellen; korostaa, 
että menettelysäännöissä määritellään 
eturistiriidat ja se, kuinka jäsenten olisi 
käsiteltävä niitä, ja niihin sisältyy entisten 
jäsenten ammatillista toimintaa koskevia 
sääntöjä;

27. kehottaa hallintoa kiinnittämään 
huomiota jäsenten menettelysääntöihin, 
joissa määrätään, että jäsenten on 
toimittava ainoastaan yleisen edun 
mukaisesti ja suoritettava tehtävänsä 
pyyteettömästi, nuhteettomasti, avoimesti, 
huolellisesti, rehellisesti, vastuullisesti ja 
parlamentin mainetta varjellen; korostaa, 
että menettelysäännöissä määritellään 
eturistiriidat ja se, kuinka jäsenten olisi 
käsiteltävä niitä, ja niihin sisältyy entisten 
jäsenten ammatillista toimintaa koskevia 
sääntöjä; kehottaa parlamenttia 
varmistamaan menettelysääntöjen 
noudattamisen kaikilta osin muun 
muassa pyytämällä ennakoivasti ja 
järjestelmällisesti entisiä jäseniä 
ilmoittamaan parlamentille 
edustajantoimen päättymisen jälkeen 
harjoittamastaan ammatillisesta 
toiminnasta ja kehottaa parlamenttia 
tiedottamaan säännöllisesti 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle siitä, miten jäsenet 
noudattavat menettelysääntöjä;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Tarkistus 43
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. muistuttaa, että jäsenten oli 
vuonna 2017 toimitettava tarkemmat 
taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset tuloluokan 5 suhteen; pitää 
valitettavana, että jäsenet eivät 
edelleenkään ole velvollisia toimittamaan 
tarkkoja tietoja palkallisesta tai 
palkattomasta ulkopuolisesta toiminnasta, 
mikä johtaa tilanteeseen, joissa jotkut 
jäsenet ilmoittavat ulkopuoliseksi 
toiminnakseen epätarkasti toimimisen 
”asianajajana” tai ”konsulttiyrityksen 
omistajana”, jolloin on mahdotonta 
tarkistaa, voiko tämä toiminta aiheuttaa 
eturistiriidan heidän parlamentaarisen 
toimintansa kanssa; kehottaa 
puhemiehistöä päivittämään 
ilmoitusmallia ja varmistamaan, että 
parlamentin jäsenet julkaisevat 
ilmoituksissa yksityiskohtaisempia tietoja, 
jotta näihin tilanteisiin voidaan puuttua; 
kannustaa tässä yhteydessä kuulemaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi; kehottaa parlamentin 
yksikköjä parantamaan ilmoitusten 
seuranta- ja todentamismekanismeja, 
joihin olisi sisällyttävä ainakin niiden 
ilmoitusten yksityiskohtaiset tarkastukset, 
joissa ilmoitetaan suhteellisen suurista 
sivutuloista; kehottaa puhemiehistöä 
valtuuttamaan parlamentin yksiköt 
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pyytämään tarvittaessa jäseniltä lisätietoja 
todentamistarkoituksiin; kehottaa 
puhemiehistöä myös varmistamaan, 
muun muassa määräämällä jäsenille 
seuraamuksia, että jäsenet noudattavat 
taloudellisten sidonnaisuuksien 
ilmoittamista koskevia sääntöjä sekä 
muita menettelysääntöihin sisältyviä 
sääntöjä;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Tarkistus 44
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. panee huolestuneena merkille, että 
vuosien 2012–2018 välillä ainakin 24:ssä 
menettelysääntöihin liittyvässä 
rikkomustapauksessa ei langetettu 
seuraamuksia; korostaa, että jos 
rikkomuksista ei määrätä asianmukaisia 
seuraamuksia, on epätodennäköisempää, 
että jäsenet noudattavat 
menettelysääntöjä; kehottaa puhemiestä 
arvioimaan huolellisesti kaikki väitetyt 
menettelysääntöjen rikkomukset ja 
määräämään kyseisille jäsenille 
tapauksesta riippuen asianmukaiset 
seuraamukset;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Tarkistus 45
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa parlamenttia ottamaan 
huomioon unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
äskettäin hyväksytyn direktiivin (EU) 
2019/193711 ja päivittämään 
henkilöstösääntöjen 22 c artiklan 
täytäntöönpanoa koskevia sisäisiä 
sääntöjään;

32. kehottaa parlamenttia 
mukauttamaan henkilöstösääntöihin 
liittyviä sisäisiä sääntöjään kaikilta osin 
unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien 
henkilöiden suojelusta äskettäin 
hyväksyttyyn direktiiviin (EU) 
2019/19371 a muun muassa perustamalla 
turvallisia ilmoittamiskanavia; pyytää 
lisäksi, että parlamentti takaa 
väärinkäytösten paljastajille saman 
tasoisen suojelun kuin 
työpaikkahäirinnän uhreille; pyytää 
pääsihteeriä käynnistämään pakollisen 
koulutuksen esimiehille, jotta lisätään 
parlamentin henkilöstön keskuudessa 
tietoisuutta väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta ja heidän henkilöstösääntöjen 
mukaisesta velvollisuudestaan raportoida 
laittomasta toiminnasta tai hallinnollisista 
epäkohdista;

_________________ _________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23. 
lokakuuta 2019, henkilöiden suojelusta. 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 
23. lokakuuta 2019, unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 
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17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Tarkistus 46
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintöjensä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset; kehottaa 
sihteeristöä toimittamaan yksityiskohtaisia 
tietoja ja järjestämään koulutusta, jotta 
jäsenten toimistot voivat noudattaa 
täysimääräisesti tätä velvoitetta; pitää 
valitettavana, että nykyiseen 
infrastruktuuriin ei sisälly prosessia, jolla 
jäsenet ja valtuutetut avustajat voisivat 
esittää käyttäjien kokemuksiin perustuvia 
parannusehdotuksia; kehottaa parlamentin 
yksiköitä laatimaan vuotuisen 
palautelomakkeen ja sisällyttämään sen 
tulokset kertomukseen välineen käytöstä;

46. palauttaa mieliin, että 
työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan 
esittelijöille ja valmistelijoille, 
varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä 
valiokuntien puheenjohtajille velvoite 
julkistaa mietintönsä yhteydessä 
edunvalvojien kanssa järjestetyt 
tapaamiset; panee tyytyväisenä merkille, 
että uuden vaalikauden alusta lähtien 
parlamentin verkkosivustolla on ollut 
tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet 
voivat julkistaa edunvalvojien kanssa 
suunnitellut tapaamiset; kehottaa 
sihteeristöä toimittamaan yksityiskohtaisia 
tietoja ja järjestämään koulutusta, jotta 
jäsenten toimistot voivat noudattaa 
täysimääräisesti tätä velvoitetta; pitää 
valitettavana, että nykyiseen 
infrastruktuuriin ei sisälly prosessia, jolla 
jäsenet ja valtuutetut avustajat voisivat 
esittää käyttäjien kokemuksiin perustuvia 
parannusehdotuksia ja antaa palautetta; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
pääsihteeri on kehottanut parlamentin 
yksiköitä yhdistämään välineen 
avoimuusrekisteriin ja 
lainsäädäntövahtiin, ja kannustaa 
ryhtymään kaikkiin toimiin, joilla tätä 
välinettä voitaisiin edelleen parantaa, 
muun muassa mahdollistamalla jäsenten 
koneellisesti luettavassa muodossa 
toimittamien, edunvalvojien kanssa 
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järjestettyjä tapaamisia koskevien tietojen 
käsittely parlamentin verkkosivuston 
infrastruktuurissa ja tarjoamalla 
mahdollisuus yhdistää tapaaminen 
jäsenyyteen jossakin valtuuskunnassa, 
ilmoittaa, että kokous pidettiin 
henkilöstön tasolla, linkittää parlamentin 
verkkosivustolla olevat tiedot jäsenen 
omalle verkkosivustolle ja asettaa tämä 
infrastruktuuri saataville kaikilla unionin 
virallisilla kielillä; kehottaa lisäksi 
parlamenttia tiedottamaan jäsenille 
nykyistä paremmin esittelijöiden ja 
valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja -
valmistelijoiden sekä valiokuntien 
puheenjohtajien velvollisuudesta julkistaa 
tällaiset tapaamiset;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Tarkistus 47
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
72 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72 a. toteaa, että koronaviruskriisi on 
force majeure -tilanne, joka on 
pakottanut Euroopan parlamentin 
luopumaan kaikkiaan kahdestatoista 
Strasbourgin istunnosta, jotka sisältyivät 
parlamentin vuoden 2020 
istuntokalenteriin; katsoo, että kalliilla 
siirtymisillä Strasbourgiin ei pitäisi 
pahentaa koronaviruskriisin aiheuttamia 
kustannuksia ja terveysvaikutuksia; 
kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
perussopimuksen määräyksistä poiketen 
pitäytymään vaatimuksesta järjestää 
korvaavia istuntoja Strasbourgissa; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Tarkistus 48
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
72 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72 b. muistuttaa, että enemmistö tämän 
parlamentin jäsenistä on toistuvasti 
ilmoittanut, että kuukausittaisilla 
siirtymisillä Brysselistä Strasbourgiin on 
valtavia taloudellisia ja ekologisia 
kustannuksia, jotka eivät ole 
perusteltavissa äänestäjille ja 
veronmaksajille; kehottaa jäsenvaltioita 
arvioimaan, onko talouden ja terveyden 
näkökulmasta järkevää säilyttää 
muuttuneessa globaalissa tilanteessa 
velvoite järjestää kaksitoista vuosittaista 
parlamentin istuntoa toisessa 
toimipaikassa;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Tarkistus 49
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
107 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

107. panee merkille häirintää koskevan 
parlamentin nollatoleranssipolitiikan 
kaikilla tasoilla, niin jäsenten, henkilöstön 
kuin valtuutettujen avustajien tasolla, ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otetut toimet, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymän päivitetyn 
etenemissuunnitelman jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoisen tarkastuksen, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamisen sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämisen; toteaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tuloksia 
odotettiin marraskuun alussa 2018, ja 
pyytää tiedottamaan niistä heti, kun ne ovat 
saatavilla; pyytää selitystä tälle 
viivästymiselle mutta pitää myönteisenä, 
että jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan 
ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla 
koskeviin koulutustilaisuuksiin voidakseen 
näyttää esimerkkiä, ja kehottaa 
järjestämään koulutusta jäsenille ja 
henkilöstölle; edellyttää, että 

107. panee merkille häirintää koskevan 
parlamentin nollatoleranssipolitiikan 
kaikilla tasoilla, niin jäsenten, henkilöstön 
kuin valtuutettujen avustajien tasolla, ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otetut toimet, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymän päivitetyn 
etenemissuunnitelman jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoisen tarkastuksen, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamisen sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämisen; toteaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tuloksia 
odotettiin marraskuun alussa 2018, ja 
pyytää tiedottamaan niistä heti, kun ne ovat 
saatavilla; pyytää selitystä tälle 
viivästymiselle mutta pitää myönteisenä, 
että jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan 
ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla 
koskeviin koulutustilaisuuksiin voidakseen 
näyttää esimerkkiä, ja kehottaa 
järjestämään koulutusta jäsenille ja 
henkilöstölle; edellyttää, että 
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etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön 
täysimääräisesti ja avoimesti; kehottaa 
parlamenttia kuitenkin pitämään 
mielessä, että parlamentin tiloissa 
tapahtuneita häirintätapauksia on vähän, 
ja rajoittamaan tähän kysymykseen 
kiinnitettävää huomiota tämän 
mukaisesti;

etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön 
täysimääräisesti ja avoimesti;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Tarkistus 50
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
112 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112 a. korostaa, että koronaviruskriisi on 
johtanut päätöksiin, joilla on suora 
vaikutus Euroopan parlamentin 
henkilöstöön, alihankkijana ja 
freelancereina toimivat työntekijät 
mukaan luettuina; muistuttaa tässä 
yhteydessä muun muassa päätöksestä 
sulkea Euroopan historian talo, Europa 
Experience -keskukset ja EU:n 
yhteystoimistot sekä freelance-tulkkien ja 
siivous- ja ravintolahenkilöstön 
olosuhteiden muuttumisesta; toteaa, että 
nykyisessä covid19-taudin leviämiseen 
liittyvässä tilanteessa toimielinten, myös 
parlamentin, on tehtävä päätöksensä 
nopeasti ja ilman byrokratiaa, jotta 
estetään viruksen leviäminen edelleen ja 
jotta sen henkilöstö pysyy turvassa; 
kehottaa kuitenkin parlamenttia 
täyttämään sosiaaliset velvollisuutensa 
kunkin päätöksen yhteydessä, jotta 
vältetään tulonmenetykset tai maksetaan 
niistä korvaus ja jotta vältetään kaikin 
mahdollisin tavoin parlamentin tiloissa 
työskentelevien henkilöiden 
koronavirukseen liittyvät irtisanomiset; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Tarkistus 51
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
112 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112 b. kiinnittää huomiota jäsenten, 
poliittisten ryhmien ja parlamentin 
harjoittelijoihin, jotka ovat asettuneet 
johonkin parlamentin toimipaikoista 
hankkimaan työkokemusta unionissa ja 
joiden mahdollisuudet suorittaa 
harjoittelu ovat nykyisessä kriisissä 
erittäin rajalliset; korostaa, että neuvosto 
ja komissio tarjoavat harjoittelijoille 
mahdollisuuden säilyttää tulonsa 
nykyisellä sopimuskaudella ja aloittaa 
harjoittelu uudelleen uudella 
sopimuksella kesän jälkeen; kehottaa 
myös parlamenttia, sen jäseniä ja 
poliittisia ryhmiä tarjoamaan saman 
mahdollisuuden;

Or. en


