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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. võtab rahuloluga teadmiseks, et EMSK 

ja Euroopa Parlamendi vaheline 

koostööleping, mille kahes lisas käsitleti 

haldusalast koostööd ja ühist eelarvelist 

mõju Euroopa Parlamendi ja Regioonide 

Komitee sõlmitud paralleellepinguga, 

allkirjastati 5. veebruaril 2014. aastal, 

eesmärgiga arendada poliitilist ja 

haldusalast koostööd; 

8. võtab teadmiseks, et EMSK ja Euroopa 

Parlamendi vaheline koostööleping, mille 

kahes lisas käsitleti haldusalast koostööd ja 

ühist eelarvelist mõju Euroopa Parlamendi 

ja Regioonide Komitee sõlmitud 

paralleellepinguga, allkirjastati 5. 

veebruaril 2014. aastal, eesmärgiga 

arendada poliitilist ja haldusalast koostööd; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. võtab teadmiseks, et EMSK 

kehtestas Euroopa Parlamendi möödunud 

aasta resolutsioonis 2013. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise kohta 

esitatud konkreetsel nõudmisel uued 

eeskirjad liikmete sõidukulude 

hüvitamiseks tegelike kulude alusel; 

tervitab asjaolu, et süsteem hakkas 

täielikult tööle 2015. aasta sügisel, mil 

algas EMSK praegune ametiaeg; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. märgib murelikult, et EMSK 

hüvitisesaajatele kompenseeritud 

sõidukulude ja makstud päevarahade 

kogusumma ulatus 17 375 864 euroni; 

nõuab, et institutsioon töötaks välja 

süsteemse strateegia nende kulude 

märkimisväärseks vähendamiseks; 

12. märgib, et EMSK hüvitisesaajatele 

kompenseeritud sõidukulude ja makstud 

päevarahade kogusumma ulatus 17 375 

864 euroni; nõuab, et EMSK esitaks 

Euroopa Parlamendile iga aasta 30. 

aprilliks üksikasjaliku aruande EMSK 

hüvitisesaajatele eelmisel aastal 

kompenseeritud sõidukulude ja makstud 

päevarahade kohta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. väljendab heameelt EMSK ja 

Regioonide Komitee tiheda koostöö pärast 

rikkumisest teatamise sise-eeskirjade 

koostamisel, kuna neil on mõned ühised 

teenused ja töötajad; on siiski seisukohal, 

et EMSK on kõnealuste eeskirjade 

heakskiitmisega liiga kaua viivitanud; 

tunneb sellegipoolest heameelt asjaolu 

üle, et neid eeskirju kohaldatakse 

tagasiulatuvalt; 
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Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 a. peab kahetsusväärseks, et EMSK 

endine peasekretär ei palunud enne 

õpetajatööle asumist institutsioonil 

kinnitada, et ta on oma puuet arvestades 

siiski võimeline täitma õppeülesandeid, 

vaid tegi seda üksnes siis, kui EMSK oli 

omal algatusel menetlust alustanud; 

väljendab lisaks muret selle üle, kui palju 

läks EMSK-le maksma rahaliselt ja maine 

mõttes ühe töötaja – institutsiooni endise 

peasekretäri – töövõimetuks kuulutamine 

(ning seejärel tema töövõimeliseks 

tunnistamine) haiguse alusel, mis takistas 

teda töötamast institutsioonis, kuid ei 

takistanud teda jätkamast koostööd teiste 

asutustega ega täitmast õppeülesandeid 

ülikoolides; 

Or. en 

 

 


