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Tarkistus 1
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / 
lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
pääjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / 
lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
pääjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 3
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Päätösehdotus 1
1 kohta
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Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / 
lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
pääjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 4
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;
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Or. en

Tarkistus 6
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
virasto onnistui suorittamaan tehtävänsä 
vuonna 2018 ja että joissakin tapauksissa 
se jopa ylitti vuoden 2018 työohjelmassa 
asetetut tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 7
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että virasto toteutti 
vuonna 2018 EU:n strategisten 
koulutustarpeiden arvioinnin (EU-STNA) 
pilottihankkeen ja että yli 87 prosentilla 
virastossa ja verkossa järjestetystä 
koulutuksesta (koulutustoimet virastossa, 
verkkoseminaarit, verkkokurssit) 
korjattiin puutteita, jotka liittyvät 
valmiuksiin torjua Euroopan 
turvallisuusagendasta johtuvia kriittisiä 
turvallisuusuhkia;

Or. en

Tarkistus 8
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että virasto jatkaa 
tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden 
alan virastojen verkoston ja sen 
muodostavien yhdeksän viraston, 
erityisesti Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston ja Euroopan 
raja- ja merivartioviraston, kanssa; toteaa 
niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja 
järjestävän kursseja yhdessä;

4. panee merkille, että virasto jatkaa 
tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden 
alan virastojen verkoston ja sen 
muodostavien yhdeksän viraston, 
erityisesti Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston ja Euroopan 
raja- ja merivartioviraston, kanssa; toteaa 
niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja 
järjestävän kursseja yhdessä; kannustaa 
voimakkaasti virastoa pyrkimään 
aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan 
yhteistyötä kaikkien unionin virastojen 
kanssa; kehottaa virastoa tutkimaan 
mahdollisuuksia jakaa resursseja 
päällekkäisissä tehtävissä, kuten 
tietotekniikka- ja muissa palveluissa, 
viraston lähellä olevien virastojen ja 
erityisesti Wienissä toimivan Euroopan 
unionin perusoikeusviraston ja 
Bratislavassa toimivan Euroopan 
työviranomaisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 9
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että virasto jatkaa 
tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden 
alan virastojen verkoston ja sen 
muodostavien yhdeksän viraston, 
erityisesti Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston ja Euroopan 
raja- ja merivartioviraston, kanssa; toteaa 
niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja 
järjestävän kursseja yhdessä;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
virasto jatkaa tiivistä yhteistyötä oikeus- ja 
sisäasioiden alan virastojen verkoston ja 
sen muodostavien yhdeksän viraston, 
erityisesti Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston ja Euroopan 
raja- ja merivartioviraston, kanssa; toteaa 
niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja 
järjestävän kursseja yhdessä;

Or. en



AM\1198146FI.docx 7/13 PE647.036v01-00

FI

Tarkistus 10
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pitää kyseenalaisena, tarvitaanko 
erityisesti lainvalvontakoulutusta varten 
virastoa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan viraston sulauttamista 
Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastoon (Europol); 
painottaa, että viraston ja Europolin 
toiminta-alat ovat hyvin samanlaiset ja 
että yhdistäminen yksinkertaistaisi näiden 
kahden viraston rahoitusta ja selkeyttäisi 
unionin virastojen järjestelmää suuren 
yleisön silmissä;

Or. en

Tarkistus 11
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. valtuuttaa komission suorittamaan 
toteutettavuustutkimuksen, jossa 
arvioidaan, jollei täysimittaista 
sulautumista niin ainakin yhteisten 
synergioiden kehittämistä Europolin 
kanssa; kehottaa komissiota arvioimaan 
molempia skenaarioita eli viraston 
siirtämistä Europolin päätoimipaikkaan 
Haagiin sekä Europolin päämajan 
siirtämistä viraston Budapestin 
päätoimipaikkaan; toteaa, että tällainen 
merkitsisi hallinto- ja tukipalvelujen 
jakamista ja yhteisten tilojen hallinnointia 
sekä yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan ja 
televiestinnän infrastruktuureja sekä 
verkkopohjaisia infrastruktuureja, jolloin 
säästettäisiin valtavia määriä varoja, jotka 
voitaisiin käyttää molempien virastojen 
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lisärahoitukseen;
Or. en

Tarkistus 12
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kannustaa virastoa jatkamaan 
palvelujensa digitalisointia;

Or. en

Tarkistus 13
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille viraston siirtämisen 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin 
ja siitä johtuvan henkilöstön palkkoihin 
sovellettavan alhaisemman 
korjauskertoimen ja toteaa, että siirtämisen 
seurauksena henkilöstön vaihtuvuus on 
ollut suurta eikä maantieteellistä tasapainoa 
ole kyetty aina ylläpitämään, sillä 
hakemukset muista jäsenvaltioista kuin 
isäntämaasta ovat vähentyneet; panee 
merkille, että virasto sai vuonna 2018 
edelleen huomattavan määrän hakemuksia 
Unkarin kansalaisilta ja että 
isäntäjäsenvaltion kansalaiset ovat edelleen 
yliedustettuina henkilöstön 
kokonaismäärässä; toteaa, että unionin 
tuomioistuin päätti siirtämistä koskevan 
oikeusriidan käsittelyn vuonna 2018 ja 
vahvisti alkuperäisen tuomion;

7. panee merkille viraston siirtämisen 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin 
ja siitä johtuvan henkilöstön palkkoihin 
sovellettavan alhaisemman 
korjauskertoimen ja toteaa, että siirtämisen 
seurauksena henkilöstön vaihtuvuus on 
ollut suurta eikä maantieteellistä tasapainoa 
ole kyetty aina ylläpitämään, sillä 
hakemukset muista jäsenvaltioista kuin 
isäntämaasta ovat vähentyneet; panee 
merkille, että virasto sai vuonna 2018 
edelleen huomattavan määrän hakemuksia 
Unkarin kansalaisilta ja että 
isäntäjäsenvaltion kansalaiset ovat edelleen 
yliedustettuina henkilöstön 
kokonaismäärässä; toteaa, että unionin 
tuomioistuin päätti siirtämistä koskevan 
oikeusriidan käsittelyn vuonna 2018 ja 
vahvisti alkuperäisen tuomion; korostaa, 
että henkilöstön palkkoihin sovellettava 
alhainen korjauskerroin voi aiheuttaa 



AM\1198146FI.docx 9/13 PE647.036v01-00

FI

vaikeita tilanteita, jotka voivat haitata 
viraston kykyä hoitaa tehokkaasti 
päivittäisiä tehtäviään; korostaa, että 
komission olisi annettava täydentävien 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten 
lisätukea virastoille, jotka sijaitsevat 
maissa, joissa sovelletaan alhaista 
korjauskerrointa, jotta ne olisivat 
nykyisen ja tulevan henkilöstön kannalta 
houkuttelevampia; kehottaa komissiota 
arvioimaan palkkojen korjauskertoimien 
soveltamisen vaikutuksia ja 
toteutettavuutta tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 14
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
tilintarkastustuomioistuin ehdottaa 
työpaikkailmoitusten julkaisemista myös 
EU:n henkilöstövalintatoimiston 
verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää 
julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, 
joka koskee tällaisesta julkaisemisesta 
aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia; 
panee lisäksi merkille, että virasto julkaisi 
vuonna 2018 kaikki avoimet toimensa 
myös unionin virastojen verkoston 
luomalla virastojen välisellä 
työpaikkasivustolla;

8. muistuttaa, että 
tilintarkastustuomioistuin ehdottaa 
työpaikkailmoitusten julkaisemista myös 
EU:n henkilöstövalintatoimiston 
verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää 
julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, 
joka koskee tällaisesta julkaisemisesta 
aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia; 
panee lisäksi merkille, että virasto julkaisi 
vuonna 2018 kaikki avoimet toimensa 
myös unionin virastojen verkoston 
luomalla virastojen välisellä 
työpaikkasivustolla; palauttaa kuitenkin 
mieliin, että viraston olisi otettava 
ensiaskel tähän suuntaan ilman, että siitä 
aiheutuu mittavia käännöskustannuksia, 
ja julkaistava avoimien toimien nimikkeet 
kaikilla unionin virallisilla kielillä sekä 
linkki koko tekstiin, joka julkaistaan 
ainoastaan englannin kielellä;

Or. en



PE647.036v01-00 10/13 AM\1198146FI.docx

FI

Tarkistus 15
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
vuonna 2018 saavutettiin sukupuolten 
tasapuolinen edustus ylemmissä 
johtotehtävissä (kolme miestä ja kolme 
naista), mutta on huolissaan siitä, että 
hallintoneuvostossa miehet (17 jäsentä) ja 
naiset (yhdeksän jäsentä) eivät ole 
tasapuolisesti edustettuina;

Or. en

Tarkistus 16
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 
mieliin, ettei virasto ollut vuoden 2017 
loppuun mennessä vielä ottanut käyttöön 
kaikkia komission käynnistämiä välineitä, 
joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön 
yhteinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi 
sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin 
osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa 
(sähköiset hankintamenettelyt); toteaa, että 
viraston vastauksen mukaan virasto on 
ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen ja 
sähköiset tarjouskilpailut ja aikoo ottaa 
käyttöön sähköisen tarjousten 
toimittamisen;

9. palauttaa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 
mieliin, ettei virasto ollut vuoden 2017 
loppuun mennessä vielä ottanut käyttöön 
kaikkia komission käynnistämiä välineitä, 
joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön 
yhteinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi 
sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin 
osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa 
(sähköiset hankintamenettelyt); toteaa, että 
viraston vastauksen mukaan virasto on 
ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen ja 
sähköiset tarjouskilpailut ja aikoo ottaa 
käyttöön sähköisen tarjousten 
toimittamisen; kehottaa virastoa 
tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle asian 
edistymisestä kesäkuuhun 2020 
mennessä;

Or. en
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Tarkistus 17
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee huolestuneena merkille, että 
virasto teki puitesopimuksen oman 
henkilöstönsä ja koulutukseen osallistujien 
matkajärjestelyistä pyytämättä 
tarjouskilpailun voittajalta selitystä sen 
mahdollisesti poikkeuksellisen alhaiseen 
tarjoukseen; panee merkille, että viraston 
vastauksen mukaan se ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen siitä, että kyseisestä 
arvioinnista ei ollut muodollista mainintaa 
arviointikertomuksessa; kehottaa virastoa 
pyytämään ja analysoimaan mahdollisesti 
poikkeuksellisen alhaisten tarjousten 
taustalla olevia syitä;

10. panee huolestuneena merkille, että 
virasto teki puitesopimuksen oman 
henkilöstönsä ja koulutukseen osallistujien 
matkajärjestelyistä pyytämättä 
tarjouskilpailun voittajalta selitystä sen 
mahdollisesti poikkeuksellisen alhaiseen 
tarjoukseen; panee merkille, että viraston 
vastauksen mukaan arviointikomitea ei 
pyrkinyt selvittämään asiaa, koska se 
päivittäisen työnsä ansiosta oli tietoinen 
edellisen sopimuksen saaneen yrityksen 
veloittamista hinnoista; panee merkille, 
että virasto ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen siitä, että kyseisestä 
arvioinnista ei ollut muodollista mainintaa 
arviointikertomuksessa; kehottaa virastoa 
pyytämään ja analysoimaan mahdollisesti 
poikkeuksellisen alhaisten tarjousten 
taustalla olevia syitä ja varmistamaan, että 
kaikki arvioinnit mainitaan riittävän 
muodollisesti tulevissa 
arviointikertomuksissa;

Or. en

Tarkistus 18
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer, Daniel Freund

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille viraston nykyiset 
toimet ja jatkuvat pyrkimykset 
avoimuuden, eturistiriitojen 

11. arvostaa viraston nykyisiä toimia ja 
jatkuvia pyrkimyksiä avoimuuden, 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan 
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ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä 
väärinkäytösten paljastajien suojelun 
osalta; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
virasto on ottanut käyttöön ja pannut 
täytäntöön väärinkäytösten paljastamista 
koskevat sisäiset säännöt;

sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun 
osalta; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
virasto on ottanut käyttöön ja pannut 
täytäntöön väärinkäytösten paljastamista 
koskevat sisäiset säännöt ja että se on 
julkaissut hallintoneuvoston jäsenten ja 
pääjohtajan ansioluettelot ja 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset;

Or. en

Tarkistus 19
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että virasto sai 
helmikuussa 2017 onnistuneesti päätökseen 
hallintojärjestelmänsä ISO 9001:2015 
-sertifioinnin, jotta se voi parantaa laatua ja 
osoittaa paremmin sitoutuneensa siihen; 
toteaa, että vuonna 2018 ja vuoden 2019 
alussa suoritettujen valvontatarkastusten 
myönteisten tulosten perusteella viraston 
on säilyttänyt sertifiointinsa;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
virasto sai helmikuussa 2017 onnistuneesti 
päätökseen hallintojärjestelmänsä ISO 
9001:2015 -sertifioinnin, jotta se voi 
parantaa laatua ja osoittaa paremmin 
sitoutuneensa siihen; toteaa, että vuonna 
2018 ja vuoden 2019 alussa suoritettujen 
valvontatarkastusten myönteisten tulosten 
perusteella viraston on säilyttänyt 
sertifiointinsa;

Or. en

Tarkistus 20
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, 
Gilles Boyer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että virasto on 
pyrkinyt varmistamaan 
kustannustehokkaan ja 
ympäristöystävällisen työpaikan; 
huomauttaa, ettei virastolla ole käytössä 
hiilidioksidin kompensointijärjestelmää, 

14. panee merkille, että virasto on 
pyrkinyt varmistamaan 
kustannustehokkaan ja 
ympäristöystävällisen työpaikan; pitää 
valitettavana sitä, ettei virastolla ole 
käytössä hiilidioksidin 
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mutta toteaa viraston vastauksen 
perusteella, että tällaiseen järjestelmään 
osallistumisen kustannuksia ei voida kattaa 
viraston rajallisista rahoitusvaroista, sekä 
panee merkille, että virasto kannustaa 
henkilöstöään käyttämään julkista 
liikennettä päästöjen vähentämiseksi;

kompensointijärjestelmää, mutta toteaa 
viraston vastauksen perusteella, että 
tällaiseen järjestelmään osallistumisen 
kustannuksia ei voida kattaa viraston 
rajallisista rahoitusvaroista, sekä panee 
merkille, että virasto kannustaa 
henkilöstöään käyttämään julkista 
liikennettä päästöjen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa virastoa asettamaan 
tavoitteeksi tutkimustulostensa 
levittämisen yleisölle ja yleisön 
tavoittamisen sosiaalisen median ja 
muiden tiedotusvälineiden kautta;

Or. en


