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José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 b. kordab, et ei ÜPP assigneeringuid 

ega ka muid eelarveassigneeringuid ei 

tohiks kasutada surmava härjavõitlusega 

seotud tegevuste rahastamiseks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et selline 

rahastamine rikub selgelt 

põllumajandusloomade kaitse Euroopa 

konventsiooni (nõukogu direktiiv 

98/58/EÜ); 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. otsustab lisaks suurendada rändega 

seotud ülesandeid täitvate ametite 

assigneeringuid kokku 26 miljoni euro 

võrra, kusjuures kõige rohkem 

suurendatakse Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 

assigneeringuid – 12 miljonit eurot üle 

eelarveprojektis kavandatu; tuletab meelde, 

et see amet etendab keskset kooskõlastavat 

rolli esialgsete meetmete elluviimisel 

rahvusvahelise kaitse valdkonnas ning 

asjaomased liikmesriigid paluvad ametilt 

järjest sagedamini abi; 

34. otsustab lisaks suurendada rändega 

seotud ülesandeid täitvate ametite 

assigneeringuid kokku 26 miljoni euro 

võrra, kusjuures kõige rohkem 

suurendatakse Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 

assigneeringuid – 12 miljonit eurot üle 

eelarveprojektis kavandatu; tuletab meelde, 

et see amet etendab keskset kooskõlastavat 

rolli esialgsete meetmete elluviimisel 

rahvusvahelise kaitse valdkonnas ning 

asjaomased liikmesriigid paluvad ametilt 

järjest sagedamini abi; nõuab meetmete 

võtmist põhiõiguste ameti tugevdamiseks 

Frontexi raames;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. nõuab tungivalt, et Euroopa 

Parlamendi peasekretär esitaks enne 

2017. aasta eelarve läbirääkimisi 

laiaulatusliku kava selle kohta, kuidas 

saavutada täiendavat kokkuhoidu või 

teenida tulu muu hulgas, kuid mitte 

ainult, parklate, sõidukipargi ja 

energiatarbimise valdkondades; 

Or. en 
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Punkt 71 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 b. on seisukohal, et parlamendiliikmete 

assisteerimisega seotud kulude 

suurendamine 10 026 500 euro võrra ei 

ole asjakohane; 

Or. en 
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Punkt 97 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

97. kordab üleskutset suuremale 

läbipaistvusele parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitise osas; kutsub parlamendi 

juhatust üles määratlema selle hüvitise 

kasutamiseks lubatud kulude kohta aru 

andmise täpsemad eeskirjad, ilma et see 

tooks parlamendile lisakulusid;  

97. kordab üleskutset suuremale 

läbipaistvusele parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitise osas; kutsub parlamendi 

juhatust üles määratlema selle hüvitise 

kasutamiseks lubatud kulude kohta aru 

andmise täpsemad eeskirjad, ilma et see 

tooks parlamendile lisakulusid; on 

seisukohal, et esimese sammuna võiks viia 

sisse kohustuse avalikustada kuluandmed 

ning teises etapis võiks korraldada 

rotatsiooni korras piiratud mahus 

kontrolle; on ühtlasi seisukohal, et 

arvestades eeldatavat kokkuhoidu 

üldkulude hüvitise tegeliku kasutamise 

osas, võiks selline süsteem, milles on 

ühendatud nn kodanike tugitooliaudit ja 

Euroopa Parlamendi kerge järelevalve, 

olla kavandatud tõhusalt ja 

eelarveneutraalselt ning tagaks vajaliku 

läbipaistvuse; 

Or. en 
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Punkt 98 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 98 a. usub, et keskpikas perspektiivis 

tuleks parlamendiliikmete põhimäärus 

mõistlikus kokkuhoius kokku leppimise 

eesmärgil läbi vaadata;  

Or. en 

 

 


