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Punkt 60 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 60 a. palub juhatusel luua seda 

soovivatele parlamendiliikmetele tehnilise 

võimaluse avaldada oma ametlikul 

veebilehel oma ajakavasid ja eelkõige 

lobistidega korraldatavaid kohtumisi; 
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Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kritiseerib filmiauhinna LUX 

kogukulusid, mis ulatusid 2014. aastal 585 

311 euroni (2013. aastal 448 000 eurot; 

2012. aastal 434 421 eurot); kahetseb väga, 

et 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise raportis taotletud filmiauhinna 

LUX tuntust ja mõju käsitleva uuringu 

tulemustega ei ole ikka veel võimalik 

tutvuda; nõuab, et selle uuringu tulemused 

tehtaks üldsusele kättesaadavaks 2016. 

aasta mai keskpaigaks ning et 

eelarvekontrollikomisjonile korraldatakse 

nende tulemuste ametlik tutvustus; 

69. märgib, et filmiauhinna LUX kulud 

iseenesest ulatusid 2014. aastal 391 506 

euroni, mis on varasemate aastatega 

võrreldes märkimisväärselt väiksem 

summa (2013. aastal 448 000 eurot; 2012. 

aastal 434 421 eurot) ning millest kaeti 

ametliku programmi koostamise, konkursi 

korraldamise, k.a subtiitrimine liidu 24 

ametlikus keeles ja trükimaterjalid 

esitlusteks 28 liikmesriigis, ning 

auhinnatseremoonia kulud; 

 tuletab meelde, et filmiauhinna LUX ning 

ka Sahharovi auhinna ja naiste õiguste 

reklaamimise ja edendamise eesmärk on 

näidata Euroopa Parlamendi 

pühendumust sellistele üksmeelsetele 

väärtustele nagu inimõigused ja 

solidaarsus ning oma pühendumust 

kultuurilisele ja keelelisele 

mitmekesisusele; 

 kahetseb väga, et 2013. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise raportis 

taotletud filmiauhinna LUX tuntust ja mõju 

käsitleva uuringu tulemusega ei ole ikka 

veel võimalik tutvuda; nõuab, et selle 

uuringu tulemused tehtaks üldsusele 

kättesaadavaks 2016. aasta mai 

keskpaigaks ning et 
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Punkt 32 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 a. märgib, et esimest korda Euroopa 

Parlamendi valimiste ajaloos leppisid 

Euroopa tasandi erakonnad kokku selles, 

et võitjaerakond peaks nimetama Euroopa 

Komisjoni presidendi kandidaadi; tunneb 

heameelt selle üle, et uue esinumbrist 

kandidaatide menetluse eesmärk on 

tegeleda demokraatia defitsiidiga Euroopa 

Komisjoni presidendi valimistel ning et 

see on positiivse tulemusena muutnud 

nähtavamaks Euroopa Parlamendi rolli 

liidu peamise demokraatliku 

institutsioonina; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. märgib, et raske oli täielikult eristada 

presidendi poliitilist tegevust tema 

ettevalmistustest juhtida esinumbrina 

Euroopa Sotsiaaldemokraatlikku Parteid 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta 

valimistel; on seisukohal, et neid kahte 

rolli ei ole ühemõtteliselt eristatud; nõuab 

ametikandjate ja Euroopa Parlamendi 

valimiskampaania käigus kandideerijate 

ülesannete selget eristamist; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa 

Parlamendi töötajaid kasutati vähemalt 

kaudselt kampaania ettevalmistamisel, ja 

nõuab meetmeid tagamaks, et edaspidi 

seda enam ei juhtuks; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et president muutis 

Euroopa Parlamendi presidendi Twitteri 

profiili oma isiklikuks profiiliks ja kasutas 

seda kampaania ajal; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. väljendab heameelt presidendi poolt 

valimisaasta esimesel kuuel kuul tehtud 

lähetuste loetelu üle, mis esitati vastusena 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist puudutavale küsimustikule; 

sooviks saada lisateavet transpordi kohta, 

mida president kasutas Brüsselist nendele 

kohtumistele sõitmiseks, ja selle kohta, 

kas telliti ka eralende; 

välja jäetud 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. väljendab heameelt presidendi poolt 

valimisaasta esimesel kuuel kuul tehtud 

lähetuste loetelu üle, mis esitati vastusena 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist puudutavale küsimustikule; 

sooviks saada lisateavet transpordi kohta, 

mida president kasutas Brüsselist nendele 

kohtumistele sõitmiseks, ja selle kohta, kas 

telliti ka eralende; 

35. väljendab heameelt presidendi poolt 

valimisaasta esimesel kuuel kuul tehtud 

lähetuste loetelu üle, mis esitati vastusena 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist puudutavale küsimustikule; 

tunneb heameelt lisateabe üle transpordi 

kohta, mida president kasutas Brüsselist 

nendele kohtumistele sõitmiseks, ja 

täiendavate üksikasjade üle tellimuslennu 
kohta Lyoni, mis tehti selleks, et 

võimaldada Euroopa Parlamendi 

presidendil võtta osa juudi laste esimeste 

Izieust Auschwitzi küüditamiste 

70. aastapäeva mälestustseremooniast; 
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Punkt 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. märgib, et presidendi ametlikud 

rahvusvahelised lähetused 22. jaanuarist 

18. aprillini toimusid valdavalt 

sotsialistlike parteide ja 

organisatsioonidega seotud 

valitsusesindustesse ja ametlikesse 

esindustesse; nõuab selle kohta lisateavet; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. märgib, et presidendi ametlikud 

rahvusvahelised lähetused 22. jaanuarist 

18. aprillini toimusid valdavalt 

sotsialistlike parteide ja 

organisatsioonidega seotud 

valitsusesindustesse ja ametlikesse 

esindustesse; nõuab selle kohta lisateavet; 

36. võtab teadmiseks presidendi ametlikud 

rahvusvahelised lähetused, mis toimusid 

ajavahemikus 22. jaanuarist 18. aprillini; 

nõuab sellega seoses lisateavet teiste 

esinumbrist kandidaatidena tegutsenud 

Euroopa Parlamendi liikmete sarnase 

tegevuse kohta; 

Or. en 
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Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. tuletab meelde oma 2012. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitlevat resolutsiooni10, milles 

parlament nõudis „üksikasjalikku teavet 

selle kohta, kuidas president kui 

poliitiliselt neutraalne ametikandja on 

hoidnud oma ametikohustuste täitmise 

lahus ettevalmistustest Euroopa 

Parlamendi valimisteks 

sotsiaaldemokraatide ja demokraatide 

esinumbrina, eelkõige mis puudutab tema 

kantselei ja EP infobüroode töötajaid 

ning reisikulusid“ (punkt 51); 

välja jäetud 

____________________  

10 Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve 

täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 

Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu 

osa, I jagu – Euroopa Parlament (ELT L 

266, 5.9.2014, lk 3). 
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Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. tuletab meelde oma 2012. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmist käsitlevat 

resolutsiooni10, milles parlament nõudis 

„üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas 

president kui poliitiliselt neutraalne 

ametikandja on hoidnud oma 

ametikohustuste täitmise lahus 

ettevalmistustest Euroopa Parlamendi 

valimisteks sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide esinumbrina, eelkõige mis 

puudutab tema kantselei ja EP 

infobüroode töötajaid ning reisikulusid“ 

(punkt 51); 

38. peab kahetsusväärseks 2012. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

menetluse kasutamist poliitilise eelise 

saamiseks üks kuu enne 2014. aasta 

Euroopa Parlamendi valimisi; tuletab 

meelde, et liidu finantshuvide kaitse peaks 

olema võimalikult range ja erapooletu 

ning peaks vältima 

kampaaniakonfrontatsioone, et taastada 

kodanike usaldus Euroopa 

institutsioonide vastu; 

_______________________  

10 Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve 

täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 

Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu 

osa, I jagu – Euroopa Parlament (ELT L 

266, 5.9.2014, lk 3). 
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Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. tuletab meelde oma 2012. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitlevat resolutsiooni10, milles 

parlament nõudis „üksikasjalikku teavet 

selle kohta, kuidas president kui 

poliitiliselt neutraalne ametikandja on 

hoidnud oma ametikohustuste täitmise 

lahus ettevalmistustest Euroopa Parlamendi 

valimisteks sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide esinumbrina, eelkõige mis 

puudutab tema kantselei ja EP infobüroode 

töötajaid ning reisikulusid“ (punkt 51); 

38. tunneb heameelt kogu õigeaegselt 

saadud teabe üle, milles selgitatakse, 

„kuidas president kui poliitiliselt 

neutraalne ametikandja on hoidnud oma 

ametikohustuste täitmise lahus 

ettevalmistustest Euroopa Parlamendi 

valimisteks sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide esinumbrina, eelkõige mis 

puudutab tema kantselei ja EP infobüroode 

töötajaid ning reisikulusid“; nõuab 

samatasemelise teabe esitamist 

2014. aasta Euroopa Parlamendi 

valimiste kõikide esinumbrist 

kandidaatide kohta; 

__________________  

10 Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve 

täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 

Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu 

osa, I jagu – Euroopa Parlament (ELT L 

266, 5.9.2014, lk 3). 

 

Or. en 

 


