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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.4.2015 A8-0144/13 

Muudatusettepanek  13 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. märgib, et aasta lõpus toimus eelmise 

aasta eelarvest ümberpaigutamine 

suurusjärgus 71,5 miljonit eurot, mis 

vastab 4 %-le kogueelarvest; on 

veendunud, et see on selge märk 

ülepaisutatud eelarvest, ning usub 

seetõttu, et selle aasta eelarve puhul oleks 

umbes 2 %-line kasv täiesti piisav 

Euroopa Parlamendi vajaduste 

rahastamiseks; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Muudatusettepanek  14 

Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. on siiski veendunud, et praeguses 

jätkuvas kriisis ei ole parlamendiliikmete 

sekretariaadi toetuste suurendamine 

kohane; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Muudatusettepanek  15 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. nõuab, et parlamendiliikmed 

põhjendaksid oma üldkulude hüvitise 

kuludest 50 %, esitades selleks tõendavaid 

dokumente; usub, et see näitaks, kas selle 

hüvitise praegune tase on põhjendatud; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Muudatusettepanek  16 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 23 a. on hämmastunud asjaolust, et taas 

kord on märkimisväärselt kasvanud IT-

kulud, mis ei ole enamjaolt seotud 

turvalisusega; imestab, miks on vaja 

tõlkimisega seoses kulutada 3,9 miljonit 

eurot rohkem ja inimressurssidele 3,6 

miljonit eurot rohkem; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Muudatusettepanek  17 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. on seisukohal, et elektrooniliste 

vahendite ja seadmete järjest suureneva 

kasutamise tõttu tuleks eritähelepanu 

pöörata infotehnoloogia turvalisusele, et 

tagada Euroopa Parlamendi info- ja 

kommunikatsioonisüsteemide suurim 

võimalik turvalisus; on seisukohal, et kõik 

selle valdkonna meetmed peaksid 

põhinema parlamendi vajaduste selgel 

hindamisel ja nende kohta tuleks otsus teha 

eelarvemenetluse raames; 

23. on seisukohal, et elektrooniliste 

vahendite ja seadmete järjest suureneva 

kasutamise tõttu tuleks eritähelepanu 

pöörata infotehnoloogia turvalisusele, et 

tagada Euroopa Parlamendi info- ja 

kommunikatsioonisüsteemide suurim 

võimalik turvalisus; on seisukohal, et kõik 

selle valdkonna meetmed peaksid 

põhinema parlamendi vajaduste selgel 

hindamisel ja nende kohta tuleks otsus teha 

eelarvemenetluse raames; on veendunud, 

et parim viis küberjulgeoleku 

saavutamiseks on kasutada rohkem 

avatud lähtekoodiga tarkvara ja 

krüpteerimist; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Muudatusettepanek  18 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 27 a. on veendunud, et KADi hoone 

ehitusega seotud ülejäänud kulude 

rahastamiseks on eelistatav kasutada 

laenu, et vältida Euroopa Parlamendi 

eelarve ülemäärast suurendamist; on 

veendunud, et aasta lõpus olemasolevatest 

ülejääkidest on võimalik niisugune laen 

kiiremini tagasi maksta; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Muudatusettepanek  19 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. on avatud ülimalt eduka 

Parlamentariumi projekti kordamisele 

suuremates Euroopa linnades; on siiski 

veendunud, et see peaks toimuma esmalt 

liikmesriikides, kus euroskepsis on tõsine 

probleem; ei ole seetõttu veendunud 

selles, et Berliin peaks olema esimene 

niisugune linn; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Muudatusettepanek  20 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 b. nõuab jõupingutuste tegemist 

selleks, et aidata sotsiaalselt ebasoodsas 

olukorras kodanikel ning sotsiaalfondi 

projektides osalejatel külastada 

külastajatekeskust; palub peasekretäril 

teha ettepaneku, et hüvitada teatavate 

vahemaade puhul ja teatavates piirides 

reisikulud, tehes koostööd ja 

koordineerides tegevust 

raudteefirmadega; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Muudatusettepanek  21 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 c. nõuab parlamendiliikmete ametlike 

külastajate rühmadega seotud kulude 

hindamist; on veendunud, et 

eraldatavatest vahenditest enam ei piisa, 

sest summasid ei ole palju aastaid 

muudetud, samal ajal kui näiteks 

majutuse ja transpordi hinnad on pidevalt 

tõusnud; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Muudatusettepanek  22 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri, punktid 30 d ja 30 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Parlamendi keskkonnajalajälg 

 30 d. kordab parlamendi kohustust 

tegutseda säästvalt; tunneb heameelt 

paberivaba keskkonna saavutamise alaste 

püüdluste ja jätkuva väärtusliku töö üle, 

mida tehakse keskkonnajuhtimis- ja -

auditeerimissüsteemi (EMAS) raames; on 

veendunud, et EMASi protsess vajab 

jätkuvat eelarvetoetust; 

 30 e. palub, et lühilendude puhul äriklassi 

kasutamisega seoses hinnataks 

vabatahtlikkusel põhineva lähenemisviisi 

tulemusi; 

Or. en 

 

 


