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22.4.2015 A8-0082/30 

Muudatusettepanek  30 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et parlament on kõigist 

institutsioonidest ainuke, kes ei anna 

heakskiidu tegevusele eelarve täitmisel 

mitte peasekretärile või vastutavale 

asepresidendile, vaid oma presidendile; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Muudatusettepanek  31 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. nõuab tungivalt, et osakondade 

juhatajad ja keskjuhtkond viiksid ülejäänud 

lõpuleviimata meetmed viivitamata ellu; 

kutsub neid üles järgima rakendatavate 

meetmete puhul rangemat ajakava; kutsub 

siseaudiitorit üles hoidma 

eelarvekontrollikomisjoni kursis 

kõnealuste meetmete osas saavutatud 

edusammudega; 

19. nõuab tungivalt, et osakondade 

juhatajad ja keskjuhtkond viiksid ülejäänud 

lõpuleviimata meetmed viivitamata ellu; 

kutsub neid üles järgima rakendatavate 

meetmete puhul rangemat ajakava; kutsub 

siseaudiitorit üles hoidma 

eelarvekontrollikomisjoni kursis 

kõnealuste meetmete osas saavutatud 

edusammudega; kutsub neid üles tegema 

kindlaks käesolevas määruses välja 

pakutud uute meetmetega seotud kulud ja 

säästu ning võtma neid arvesse 2013. 

aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise järelevalve puhul; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Muudatusettepanek  32 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. võtab teadmiseks uue Euroopa 

Parlamendi uuringuteenuste 

peadirektoraadi loomise, mis hakkab 

jagama sõltumatuid akadeemilist laadi 

nõuandeid peamiselt üksikutele 

parlamendiliikmetele, täiendades sellega 

parlamendi organite vajaduste täitmise eest 

vastutavate poliitikaosakondade tööd; 

32. võtab teadmiseks uue Euroopa 

Parlamendi uuringuteenuste 

peadirektoraadi loomise, mis hakkab 

jagama sõltumatuid akadeemilist laadi 

nõuandeid peamiselt üksikutele 

parlamendiliikmetele, täiendades sellega 

parlamendi organite vajaduste täitmise eest 

vastutavate poliitikaosakondade tööd; 

väljendab muret seoses võimaliku 

segadusega, mida võivad üldsuse seas 

tekitada parlamendi nimel kõikvõimalikel 

teemal avaldatavate dokumentide arvu 

hüppeline suurenemine ja vohamine 

võrreldes tavalise parlamentaarse 

menetluse kohaselt vastuvõetavate 

dokumentidega, milles esitatakse 

parlamendi õiguspärane arvamus; 

soovitab, et peasekretär esitaks 

ettepanekuid parlamendi põhilise 

poliitilise tegevuse esmatähtsuse 

taastamiseks, et võimalikult suur osa 

vahenditest kasutataks Euroopa 

Parlamendi liikmete, fraktsioonide ka 

komisjonide töö tugevdamiseks; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Muudatusettepanek  33 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. väljendab heameelt liidu õigusaktide 

mõju hindamise üksuse loomise üle; kutsub 

seda teenistust üles keskenduma Euroopa 

Parlamendi poolt saavutatud 

kompromissidele ja komisjoni ettepanekute 

kohta koostatud parlamendi 

muudatusettepanekutele; nõuab meetodi 

väljatöötamist õigusaktide ja nende mõju 

koheseks hindamiseks, selle teenistuse 

profiili paremat esiletoomist 

parlamendiliikmete hulgas ja üldiste 

kulude väljavõtet 30. oktoobriks 2015; 

nõuab tungivalt, et see teenistus peaks 

korrapäraseid arvamuste vahetusi 

komisjoni, nõukogu ja riikide parlamentide 

vastavate teenistustega; 

33. väljendab heameelt liidu õigusaktide 

mõju hindamise üksuse loomise üle; kutsub 

seda teenistust üles keskenduma Euroopa 

Parlamendi poolt saavutatud 

kompromissidele ja komisjoni ettepanekute 

kohta koostatud parlamendi 

muudatusettepanekutele; palub sellest 

lähtuvalt töötada presidentide, juhatuse 

liikmete, komisjonide ja parlamendi 

delegatsioonide jaoks välja ühtlustatud 

eeskirjad, et vältida tavasid, mis võivad 

olla vastuolulised, diskrimineerivad ja /või 

põhjustada nende suhtes sanktsioonide 

kohaldamist seoses nende 

institutsiooniliste kohustuste täitmisele 

heakskiidu andmisega; nõuab meetodi 

väljatöötamist õigusaktide ja nende mõju 

koheseks hindamiseks, selle teenistuse 

profiili paremat esiletoomist 

parlamendiliikmete hulgas ja üldiste 

kulude väljavõtet 30. oktoobriks 2015; 

nõuab tungivalt, et see teenistus peaks 

korrapäraseid arvamuste vahetusi 

komisjoni, nõukogu ja riikide parlamentide 

vastavate teenistustega; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Muudatusettepanek  34 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. võtab teadmiseks turvalisuse ja ohutuse 

peadirektoraadi loomise; tuletab meelde, et 

Euroopa Parlamendi turvateenuste 

institutsioonisiseseks muutmisega hoiti 

2013. aastal kokku 195 000 eurot ja 

ajavahemikus 2013–2016 plaanitakse 

sellega hoida kokku rohkem kui 11 

miljonit eurot; peab asjakohaseks pidada 

Belgia valitsusega läbirääkimisi, et viimane 

panustaks rohkem Euroopa Parlamendi 

turvalisusse, kuna Belgia saab 

majanduslikku kasu liidu institutsioonide 

paiknemisest oma territooriumil; nõuab, et 

eelarvekontrollikomisjonile esitataks 30. 

septembriks 2015 hinnang turvateenuse 

kvaliteedi kohta enne ja pärast turvalisuse 

ja ohutuse peadirektoraadi loomist; nõuab 

teiste institutsioonide turvasüsteemide 

võrdleva uuringu tegemist; 

35. võtab teadmiseks turvalisuse ja ohutuse 

peadirektoraadi loomise; tuletab meelde, et 

Euroopa Parlamendi turvateenuste 

institutsioonisiseseks muutmisega hoiti 

2013. aastal kokku 195 000 eurot ja 

ajavahemikus 2013–2016 plaanitakse 

sellega hoida kokku rohkem kui 11 

miljonit eurot; peab asjakohaseks pidada 

Belgia valitsusega läbirääkimisi, et viimane 

panustaks rohkem Euroopa Parlamendi 

turvalisusse, kuna Belgia saab 

majanduslikku kasu liidu institutsioonide 

paiknemisest oma territooriumil; nõuab, et 

eelarvekontrollikomisjonile esitataks 30. 

septembriks 2015 hinnang turvateenuse 

kvaliteedi kohta enne ja pärast turvalisuse 

ja ohutuse peadirektoraadi loomist; ootab 

lahenduse leidmist praegusele ebakõlale 

ebapiisava lühiajalise planeerimise ning 

töö- ja eraelu ühitamise vahel; nõuab 

teiste institutsioonide turvasüsteemide 

võrdleva uuringu tegemist; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Muudatusettepanek  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 56 a. Infopunkt: väljendab muret 

parlamendi administratsiooni otsuse 

pärast sulgeda infopunkt 31. märtsist 

2015; väljendab oma rahulolematust, et 

teda sellest otsusest taas õigeaegselt ei 

teavitatud; rõhutab infopunkti tähtsust, 

mis hõlbustab parlamendi tööd käsitlevate 

dokumentide kõigis ametlikes keeltes 

edastamist liidu kodanikele, eriti liikmete 

kutsutud külastajate rühmadele; nõuab, et 

infopunkti dokumentide ja teenuste 

pakkumist jätkataks kättesaadaval viisil 

ning senise nähtavuse ja 

juurdepääsetavusega, ning väljendab 

muret infopunkti ajutiste töötajate saatuse 

pärast; kutsub peasekretäri üles 

parlamenti nendest küsimustest pidevalt 

teavitama; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Muudatusettepanek  36 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Parlament 

2014/2078(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 69 a. nõuab personalikomitee korraldatud 

ja rahastatud tegevuste üksikasjalikku 

uurimist tegevuste liigi, tehtud kulutuste 

ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimise alusel; 

Or. en 

 

 

 


