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Markus Pieper 

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament 

2015/2155(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 54 a. on seisukohal, et tulenevalt Euroopa 

Parlamendi piiratud ressurssidest ja töö 

dubleerimise vältimiseks peaks uus 

parlamendi uuringuteenuste 

peadirektoraat andma panuse 

olemasolevasse suutlikkusse ja seda 

täiendama, kuna selle ülesanne on 

toetada parlamendi põhitööd , s.t liidu 

õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute 

vastuvõtmise ja rakendamise 

kontrollimine, eelarve vastuvõtmine ja 

kontrollimine; kutsub parlamendi 

uuringuteenuste peadirektoraati 

keskenduma oma tegevuses rohkem 

fraktsioonide ja üksikute 

parlamendiliikmete taotlustele spetsialisti 

toe pakkumisele parlamenditöö jaoks 

asjakohastel teemadel; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament 

2015/2155(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 54 b. tunneb muret, et töötajate 

ümberpaigutamine parlamendi 

uuringuteenuste peadirektoraati muudest 

teenistustest mõjutab negatiivselt Euroopa 

Parlamendi põhitööga seotud kriitilise 

tähtsusega ülesannete täitmiseks 

kättesaadavaid ressursse; palub 

peasekretäril – pidades silmas praegust 

olukorda, kus komisjon on vähendanud 

seadusandlike algatuste arvu, mis võib 

õõnestada Euroopa Parlamendi rolli – 

veelgi tugevdada nende teenistuste jaoks 

kättesaadavaid ressursse, et parlament 

oleks tõesti võrdsel positsioonil 

õigusloome, väljatöötamise, rakendamise 

ja eelarvega seotud ülesannete osas; 

Or. en 
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Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament 

2015/2155(DEC) 
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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. võtab teadmiseks, 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; tunnistab, et 

filmiauhinna LUX reklaamile kulutatud 

193 805 euroga jõuti peamiselt 

sotsiaalmeedia kaudu ligikaudu 10 

miljoni inimeseni, sealhulgas 23 000 

jälgijat Facebookis; tunnustab Euroopa 

Parlamendi infobüroode pidevat 

pühendumist filmiauhinnale LUX ja 

tuletab meelde, et filmiesitluste ja 

nendega seotud sündmuste kulud ulatusid 

2014. aastal 317 434 euroni, mis teeb 

aasta keskmiseks ligikaudu 9000 eurot iga 
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infobüroo kohta ja 9 eurot osaleja kohta 

(võttes aluseks 35 227 osalejat 

liikmesriikides); nõuab, et filmiauhinna 

LUX tuntust käsitleva uuringu tulemused, 

mida taotleti 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas raportis, 
tehtaks üldsusele kättesaadavaks hiljemalt 

mai keskpaigaks, ja palub, et 

eelarvekontrollikomisjonile ning kultuuri- 

ja hariduskomisjonile korraldataks ühiselt 
nende tulemuste ametlik tutvustus; 

Or. en 
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2015/2155(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab, et filmiauhinna LUX 

mõjuhinnangu alusel kaalutaks hoolikalt 

seda, kas filmiauhinna LUX jätkamine on 

sellega seotud kulutusi väärt; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 74 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 2013. 

aastal ette võetud töötajaskonna 

kärpimine 5% võrra ähvardab kohati 

halvendada liidu kodanikele pakutavate 

avalike teenuste kvaliteeti ning et see 

mõjub halvasti Euroopa Parlamendi 

töötajate tervisele ja motivatsioonile, 

samuti nende endi ja nende perede 

heaolule; märgib, et neist meetmetest 

tingitud Euroopa Liidu avaliku teenistuse 

palkade vähenemise ja töötingimuste 

halvenemise tõttu jäävad teatavad 

ametikohad täitmata; 

Or. en 
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Punkt 81 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 81 a. võrdseid võimalusi ja töötajate 

õigusi silmas pidades peab väga tähtsaks, 

et Euroopa Parlament tulevikus jaotaks 

parlamendiliikmete registreeritud 

assistendid palgaastmete järgi; 

Or. en 
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Punkt 106 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 106 a. on mures selle pärast, et 

koosolekute ja konverentside 

korraldamise ülesanded on eri 

peadirektoraatide vahel killustatud, 

samuti mõningate suulise tõlke kabiinide 

hiljutise pretsedenditu sulgemise pärast, 

kuna ei olnud piisavalt tõlke tööle võetud; 

palub peasekretäril kiiremas korras 

täiustada suulise tõlke tellimise korda 

ning tegeleda tõlkide töölevõtmisega 

seotud mureküsimustega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

122. suhtub kriitiliselt Euroopa 

Parlamendi presidendi ametliku Twitteri 

konto muutmisse erakonna veebisaidile 

juhtivaks personaalseks 

kampaaniavahendiks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 131 a. märgib, et julgeoleku ja 

terrorismivastase võitluse küsimustega 

tegelemisel ilmnevad praegu liidu 

organite ja institutsioonide vahendite 

eraldatus ning eeskirjade ja varustuse 

erinevused; on seisukohal, et lisaks eri 

haldusüksuste vahendite haldamisel 

ilmnenud puuduste demonstreerimisele 

(julgeolekuküsimustega seotud 

aastaeelarve suurus on nii komisjonil kui 

ka Euroopa Parlamendil umbes 40 

miljonit eurot, nõukogul umbes 15 

miljonit eurot ning ainuüksi Euroopa 

välisteenistuse Brüsseli peakorteri 

turvamiseks on ette nähtud üle viie 

miljoni euro) võib see ka suurendada liidu 

institutsioonide haavatavust; 

Or. en 
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Punkt 131 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 131 b. on mures julgeolekuolukorra 

pärast nüüd, kus nii Euroopas kui ka 

väljaspool selle piire valitseb tõsine 

terrorismioht, eriti pärast koordineeritud 

Pariisi ja Brüsseli rünnakuid ning 

nurjatud rünnakukatset rongis Thalys; 

kutsub kõiki liidu institutsioone üles 

aktiivselt edendama omavahelist 

tugevdatud koostööd, samuti koostööd 

ametivõimudega oma asukohariikides 

ning riikides, kus nad tegutsevad või kus 

asuvad nende ametiruumid või esindused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 131 c. nõuab, et peasekretär ning 

komisjoni, nõukogu, Euroopa 

välisteenistuse ja parlamendikomisjonide 

vastavad haldusüksused uuriksid 

võimalusi töötada välja ühtne 

institutsioonidevaheline 

julgeolekupoliitika, mis hõlmaks 

tegevuskava selliste ühiste elementide 

väljatöötamiseks nagu riskide hindamise 

vahendid ja meetodid, poliitilise 

juhtkonna ja tähtsate külaliste kaitseks 

määratud töötajad ja vahendid, 

turvatöötajatele mõeldud koolituskava ja 

vahendid, juurdepääsu kontrollimise 

vahendid ja tehnoloogiad, küberjulgeolek 

ja side turvalisus ning erivahendite 

haldamine, ning mis peaks toimima 

koostoimes liidu institutsioonide, 

välisesinduste ja delegatsioonide 

asukohariikide pädevate asutustega; 

Or. en 

 


