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Punkt 40 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 40 a. soovitab lisaks juhatusel kaaluda 

olemasolevate õiguskaitsevahendite ja/või 

sanktsioonide suurendamist ning nende 

kohaldamist huvide konfliktide korral 

ning käsitleda kehtivat käitumisjuhendit 

ajakohastatava dokumendina, mida 

selgitatakse või muudetakse 

nõuandekomitee või juhatuse enda 

tuvastatud probleeme arvesse võttes; 

nõuab eelkõige selgitamist, et lobiga 

tegelevatel isikutel peaks olema keelatud 

pakkuda teenistujatena tuge 

parlamendiliikmetele; 

Or. en 
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Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. juhib tähelepanu raskustele ametnike 

ja ajutiste töötajate töölevõtmisel eelkõige 

teatavatest liikmesriikidest; märgib, et 

institutsioonide praegune palgaastmestik 

ja uutele tööleasujatele pakutavad 

tingimused on uute töötajate jaoks vähem 

huvipakkuvad; juhib tähelepanu ka 

sellele, et institutsioonid ei paku paljudele 

ELi 15 liikmesriigi kodanikele, eriti 

pensioniikka jõudvatele kodanikele, ei 

konkurentsivõimelist palka ka ega 

huvitavaid karjäärivõimalusi; märgib, et 

ELi avaliku halduse aparaadi vältimatu 

kahanemine mõjutab lähitulevikus 

negatiivselt pakutavate teenuste kvaliteeti 

ning võib tuua kaasa suurema 

geograafilise tasakaalustamatuse; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et 11. juulil 2014. aastal 

vastu võetud kontrollikoja aruandes 

märgitakse, et liidu eelarvest oleks 

võimalik kokku hoida ligikaudu 114 

miljonit eurot aastas, kui parlament 

tsentraliseeriks oma tegevust; 

Or. en 

 

 


