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Tarkistus 1
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että neuvosto on 
kymmenen vuoden ajan kieltäytynyt 
yhteistyöstä vastuuvapausmenettelyssä ja 
parlamentti on kieltäytynyt myöntämästä 
vastuuvapautta; panee merkille, että 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 
varainhoitovuodelta 2018 lykättiin 
toukokuussa 2020 aiempien vuosien 
tapaan;

1. korostaa, että neuvosto on 
kymmenen peräkkäisen vuoden ajan 
kieltäytynyt yhteistyöstä 
vastuuvapausmenettelyssä ja näin ollen 
pakottanut parlamentin epäämään 
vastuuvapauden; panee merkille, että 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 
varainhoitovuodelta 2018 lykättiin 
toukokuussa 2020 aiempien vuosien 
tapaan;

Or. en

Tarkistus 2
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että tämä asiaintila ei ole 
kestävä kummankaan toimielimen kannalta 
– neuvoston kannalta, koska sen 
talousarvion toteuttamisesta ei ole annettu 
myönteistä päätöstä sitten vuoden 2009, 
eikä parlamentin kannalta, sillä tilanne 
osoittaa, ettei vastuuvapauden 
myöntämättä jättämisellä ole seurauksia 
eikä parlamentin toimia siis oteta 
vakavasti;

2. painottaa, että tämä asiaintila ei ole 
kestävä kummankaan toimielimen 
kannalta: neuvoston kannalta, koska sen 
talousarvion toteuttamisesta ei ole annettu 
myönteistä päätöstä sitten vuoden 2009, 
eikä parlamentin kannalta, sillä tilanne 
osoittaa, ettei parlamentin roolia 
vastuuvapauden myöntävänä 
viranomaisena ja unionin talousarvion 
avoimuuden ja demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden takaajana 
kunnioiteta;

Or. en

Tarkistus 3
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Luke Ming Flanagan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) ja varainhoitoasetuksen mukaan 
parlamentti on unionin ainoa 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen, 
mutta tunnustaa täysin neuvoston roolin 
toimielimenä, joka antaa 
vastuuvapausmenettelyä koskevia 
suosituksia;

4. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) ja varainhoitoasetuksen mukaan 
parlamentti on unionin ainoa 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen, 
mutta tunnustaa täysin neuvoston roolin 
toimielimenä, joka antaa 
vastuuvapausmenettelyä koskevia 
suosituksia; pyytää tässä yhteydessä 
neuvostoa antamaan muiden unionin 
toimielinten vastuuvapausmenettelyä 
koskevia suosituksia;

Or. en

Tarkistus 4
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ilmoittaa, että parlamentin osalta 
neuvotteluryhmän muodostavat vuotta 
2018 koskevan neuvoston 
vastuuvapausmenettelyn esittelijä Tomáš 
Zdechovský sekä parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Isabel García Muñoz ja 
puheenjohtaja Monika Hohlmeier;

9. ilmoittaa, että parlamentin 
neuvotteluryhmän muodostavat 
parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan puheenjohtaja 
Monika Hohlmeier, vuotta 2018 koskevan 
neuvoston vastuuvapausmenettelyn 
esittelijä Tomáš Zdechovský ja 
talousarvion valvontavaliokunnan 
ensimmäinen varapuheenjohtaja Isabel 
García Muñoz;

Or. en

Tarkistus 5
David Lega
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. huomauttaa, että niin kauan kuin 
osapuolten välillä ei käydä neuvotteluja, 
parlamentin näkemykset pysyvät 
ennallaan, ja että osapuolten väliset 
neuvottelut ovat ennakkoedellytys asian 
ratkaisemiselle;

Or. sv

Tarkistus 6
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo ehdottomasti, että Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston talousarviot on 
erotettava toisistaan, jotta kummankin 
toimielimen varainkäytön tehokkuutta 
voidaan tehdä avoimemmaksi, kuten 
parlamentti on viime vuosina suositellut 
useissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan;

13. katsoo ehdottomasti, että Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston talousarviot on 
erotettava toisistaan, jotta kummankin 
toimielimen varainkäytön avoimuutta, 
vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta 
voidaan parantaa, kuten parlamentti on 
viime vuosina suositellut useissa 
vastuuvapauspäätöslauselmissaan;

Or. en

Tarkistus 7
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ehdottomasti sitä mieltä, että 
yhteiset toimet edunvalvojien pakollista 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ovat 

14. on ehdottomasti sitä mieltä, että 
yhteiset toimet edunvalvojien pakollista, 
koneellisesti luettavassa muodossa olevaa 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
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välttämättömiä, jotta voidaan lisätä unionin 
päätöksentekoprosessin avoimuutta ja sen 
toimielinten vastuuvelvollisuutta; kehottaa 
neuvostoa osallistumaan edelleen 
keskusteluihin yhteisen rekisterin 
perustamisesta yhdessä parlamentin 
kanssa, joka suostui aloittamaan 
neuvottelut uudelleen maaliskuussa 2020, 
sekä komission kanssa, jotta edunvalvojien 
rekisteröitymisestä voidaan tehdä 
tosiasiallisesti pakollista, mikäli ne 
haluavat tavata unionin päättäjiä;

välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan lisätä unionin 
päätöksentekoprosessin avoimuutta ja sen 
toimielinten vastuuvelvollisuutta; kehottaa 
neuvostoa osallistumaan edelleen 
keskusteluihin yhteisen rekisterin 
perustamisesta yhdessä parlamentin 
kanssa, joka suostui aloittamaan 
neuvottelut uudelleen maaliskuussa 2020, 
sekä komission kanssa, jotta edunvalvojien 
rekisteröitymisestä voidaan tehdä 
tosiasiallisesti pakollista, mikäli ne 
haluavat tavata unionin päättäjiä; kehottaa 
jälleen kerran kaikkia jäsenvaltioiden 
puheenjohtajakolmikoita näyttämään 
hyvää esimerkkiä kieltäytymällä 
tapaamasta rekisteröimättömiä 
edunvalvojia;

Or. en

Tarkistus 8
Luke Ming Flanagan

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ehdottomasti sitä mieltä, että 
yhteiset toimet edunvalvojien pakollista 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan lisätä unionin 
päätöksentekoprosessin avoimuutta ja sen 
toimielinten vastuuvelvollisuutta; kehottaa 
neuvostoa osallistumaan edelleen 
keskusteluihin yhteisen rekisterin 
perustamisesta yhdessä parlamentin 
kanssa, joka suostui aloittamaan 
neuvottelut uudelleen maaliskuussa 2020, 
sekä komission kanssa, jotta edunvalvojien 
rekisteröitymisestä voidaan tehdä 
tosiasiallisesti pakollista, mikäli ne 
haluavat tavata unionin päättäjiä;

14. on ehdottomasti sitä mieltä, että 
yhteiset toimet edunvalvojien pakollista 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan lisätä unionin 
päätöksentekoprosessin avoimuutta ja sen 
toimielinten vastuuvelvollisuutta; toistaa 
pitävänsä erittäin valitettavana, että 
neuvosto ei ole liittynyt 
avoimuusrekisteriin, ja kehottaa 
neuvostoa kieltäytymään tapaamasta 
rekisteröimättömiä edunvalvojia; kehottaa 
neuvostoa osallistumaan edelleen 
keskusteluihin yhteisen rekisterin 
perustamisesta yhdessä parlamentin 
kanssa, joka suostui aloittamaan 
neuvottelut uudelleen maaliskuussa 2020, 
sekä komission kanssa, jotta edunvalvojien 
rekisteröitymisestä voidaan tehdä 
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tosiasiallisesti pakollista, mikäli ne 
haluavat tavata unionin päättäjiä;

Or. en

Tarkistus 9
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää tärkeänä antaa kansalaisille 
mahdollisuus seurata helposti unionin 
lainsäädäntöprosessia; muistuttaa 
neuvostoa, että sen on mukautettava 
työmenetelmiään parlamentaarisen 
demokratian normeihin, kuten 
perussopimuksissa edellytetään; muistuttaa 
neuvostoa, että sen on toteutettava 
järjestelmällisesti jatkotoimia kaikkien 
Euroopan oikeusasiamiehen neuvoston 
lainsäädäntöprosessin avoimuutta 
koskevassa strategisessa tutkimuksessa 
OI/2/2017/TE tekemään päätökseen 
sisältyvien suositusten johdosta; palauttaa 
mieliin, että parlamentti kannusti Euroopan 
oikeusasiamiestä toteuttamaan jatkotoimia 
tutkimuksensa johdosta;

15. pitää tärkeänä antaa kansalaisille 
mahdollisuus seurata helposti unionin 
lainsäädäntöprosessia;  muistuttaa 
neuvostoa, että sen on mukautettava 
työmenetelmiään parlamentaarisen 
demokratian normeihin, kuten 
perussopimuksissa edellytetään; muistuttaa 
neuvostoa, että sen on toteutettava 
järjestelmällisesti jatkotoimia kaikkien 
Euroopan oikeusasiamiehen neuvoston 
lainsäädäntöprosessin avoimuutta 
koskevassa strategisessa tutkimuksessa 
OI/2/2017/TE tekemään päätökseen 
sisältyvien suositusten johdosta; palauttaa 
mieliin, että parlamentti kannusti Euroopan 
oikeusasiamiestä toteuttamaan jatkotoimia 
tutkimuksensa johdosta; on pettynyt siihen, 
että Eurooppa-neuvoston uusi 
puheenjohtaja ei ole vielä ryhtynyt 
toteuttamaan näitä suosituksia;

Or. en

Tarkistus 10
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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16. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
verkkosivustolle tehtyihin parannuksiin, 
jotka liittyvät erityisesti avoimuuteen ja 
asiakirjojen saatavuuteen; pitää 
myönteisinä lainsäädännön avoimuutta, 
neuvoston kokousten esityslistoja ja 
kalenteria sekä pöytäkirjoja ja 
äänestysluetteloita koskevia selkeitä 
osioita; toteaa, että neuvosto on toteuttanut 
toimia vahvistaakseen avoimuuden 
kulttuuria.

16. kehottaa neuvostoa tehostamaan 
avoimuustoimiaan muun muassa 
julkaisemalla neuvoston 
lainsäädäntöasiakirjoja, mukaan lukien 
työryhmien kokouspöytäkirjat ja trilogien 
ja muiden käsittelyn tärkeimpien 
vaiheiden työasiakirjat, Euroopan 
oikeusasiamiehen suositusten mukaisesti; 
suhtautuu myönteisesti neuvoston 
verkkosivustolle tehtyihin parannuksiin, 
jotka liittyvät erityisesti avoimuuteen ja 
asiakirjojen saatavuuteen; pitää 
myönteisinä lainsäädännön avoimuutta, 
neuvoston kokousten esityslistoja ja 
kalenteria sekä pöytäkirjoja ja 
äänestysluetteloita koskevia selkeitä 
osioita; toteaa, että neuvosto on toteuttanut 
toimia vahvistaakseen avoimuuden 
kulttuuria;

Or. en

Tarkistus 11
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. panee tyytyväisenä merkille 
neuvoston myönteisen suhtautumisen 
Euroopan oikeusasiamiehen antamaan 
suositukseen asiassa 1069/2019/MIG 
Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltion sponsoroinnista; 
panee merkille neuvoston pääsihteeristön 
jäsenvaltioiden valtuuskunnille 29. 
kesäkuuta 2020 lähettämän luonnoksen 
ohjeiksi; toistaa, että kaikki todelliset tai 
oletetut eturistiriidat vaarantavat 
neuvoston ja koko unionin maineen; 
kehottaa neuvostoa pohtimaan ohjeiden 
ei-sitovaa luonnetta; kehottaa neuvostoa 
ryhtymään viipymättä jatkotoimiin 
asiassa;

Or. en
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Tarkistus 12
Luke Ming Flanagan

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. toistaa syvän huolensa siitä, että 
yritykset sponsoroivat unionin 
puheenjohtajavaltioita, ja jakaa unionin 
kansalaisten ja parlamentin jäsenten 
ilmaiseman huolestumisen asiasta; on 
erittäin huolestunut siitä, että tämä 
käytäntö saattaa aiheuttaa vahinkoa 
unionin, sen toimielinten ja etenkin 
neuvoston maineelle ja johtaa unionin 
kansalaisten luottamuksen 
menettämiseen; tukee täysin Euroopan 
oikeusasiamiehen arviota ja suositusta, 
jonka mukaan neuvoston olisi annettava 
asiassa ohjeistusta jäsenvaltioille; 
suosittelee lisäksi painokkaasti, että 
neuvosto harkitsisi puheenjohtajakausien 
sisällyttämistä talousarvioon; pyytää 
neuvostoa välittämään tiedon tästä 
huolestumisesta jäsenvaltioille ja 
erityisesti nykyiselle 
puheenjohtajakolmikolle;

Or. en

Tarkistus 13
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. vastustaa voimakkaasti käytäntöä, 
jossa yritykset sponsoroivat unionin 
puheenjohtajuutta hoitavia jäsenvaltioita, 
koska se vahingoittaa unionin 
toimielinten mainetta; suosittelee 
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painokkaasti, että neuvosto harkitsee 
puheenjohtajakausien rahoittamista; 
kehottaa nykyistä 
puheenjohtajakolmikkoa harkitsemaan 
näitä suosituksia vakavasti ja 
raportoimaan asiasta parlamentille;

Or. en

Tarkistus 14
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. toistaa olevansa syvästi huolissaan 
useiden toimintapolitiikkaa ja 
talousarviota koskevaan päätöksentekoon 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
väitetyistä eturistiriidoista; pyytää 
neuvostoa varmistamaan, että 
henkilökohtaisesti unionin tuista hyötyvät 
jäsenvaltioiden edustajat eivät osallistu 
asianomaista toimintapolitiikkaa tai 
talousarviota koskeviin keskusteluihin ja 
äänestyksiin;

Or. en


