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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; 

33. märgib, et raske oli täielikult eristada 

presidendi poliitilist tegevust tema 

ettevalmistustest juhtida esinumbrina oma 

parteid Euroopa Parlamendi 2014. aasta 

valimistel ja et keeruline oli seda eristada 

ka teiste esinumbrite puhul; 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; 

Or. en 
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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 

Or. en 
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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 

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 

 

 


