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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
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Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. palub seetõttu kontrollikojal 

kaaluda rohkemate eriaruannete 

koostamist parlamendi konkreetsete 

tegevusvaldkondade, näiteks parlamendi 

kommunikatsioonipoliitika ning Euroopa 

tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi 

poliitilistele sihtasutustele eraldatavate 

toetuste haldamise kohta; 

Or. en 
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Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib sellega seoses, et töö, mida 

parlament eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse raames teeb, annab 

võimaluse parlamendi administratsiooni 

raamatupidamise aastaaruannet 

põhjalikumalt analüüsida; 

6. märgib sellega seoses, et töö, mida 

parlament eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse raames teeb, annab 

võimaluse parlamendi administratsiooni 

raamatupidamise aastaaruannet 

põhjalikumalt analüüsida; nõuab, et 

tugevdataks aruandeid ja auditeid 

puudutavaid parlamendisiseseid 

eriteadmisi, mida raportöörid saavad 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

raportite koostamisel kasutada; 

Or. en 



 

AM\1124070ET.docx  PE603.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/8 

Muudatusettepanek  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. väljendab heameelt seoses meedia 

ja üldsuse kasvava huviga parlamendi ja 

tema administratsiooni vastu; võtab siiski 

teatavaks mõnede ajakirjanike väited, et 

neil on otsitavat teavet raske kätte saada; 

juhib tähelepanu asjaolule, et parlamendi ja 

selle administratsiooni tegevuse 

läbipaistvus on institutsiooni legitiimsuse 

seisukohast ülioluline ning juurdepääsu 

teabele tuleks parandada, järgides alati 

isikuandmete kaitset käsitlevaid eeskirju; 

39. väljendab heameelt seoses meedia 

ja üldsuse kasvava huviga parlamendi ja 

tema administratsiooni vastu; võtab siiski 

teatavaks mõnede ajakirjanike väited, et 

neil on otsitavat teavet raske kätte saada; 

mida näitab näiteks kohtuasi, mille kõigi 

liidu liikmesriikide ajakirjanikud 

algatasid 13. novembril 2016. aastal 

seetõttu, et parlament keeldus avaldamast 

parlamendiliikmete hüvitiste andmeid; 
juhib tähelepanu asjaolule, et parlamendi ja 

selle administratsiooni tegevuse 

läbipaistvus on institutsiooni legitiimsuse 

seisukohast ülioluline ning juurdepääsu 

teabele tuleks parandada, järgides alati 

isikuandmete kaitset käsitlevaid eeskirju; 

Or. en 



 

AM\1124070ET.docx  PE603.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/9 

Muudatusettepanek  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. kutsub juhatust üles avaldama 

parlamendi veebisaidil masinloetavas 

vormingus asjakohased dokumendid, mille 

peasekretär on talle esitanud, välja 

arvatud juhul, kui see on võimatu 

dokumentides sisalduva teabe laadi tõttu, 

näiteks isikuandmete kaitsmiseks; 

40. kutsub juhatust üles avaldama 

parlamendi veebisaidil masinloetavas 

vormingus asjakohased dokumendid, 

niipea kui need on peasekretärile esitatud, 

välja arvatud juhul, kui see on võimatu 

dokumentides sisalduva teabe laadi tõttu, 

näiteks isikuandmete kaitsmiseks; 

Or. en 
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Punkt 44 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. kordab Euroopa Parlamendi 

seisukohta üldkulude hüvitise osas, mis on 

esitatud parlamendi 2014. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise resolutsiooni 

punktides 36–39; märgib, et neil Euroopa 

Parlamendi liikmetel, kes seda soovivad, 

on juba võimalik esitada auditiga seotud 

kulusid üldkulude hüvitisega seotud 

abikõlblike kuludena; palub juhatusel 

uurida, kas on võimalik leida kulutõhusaid 

viise selleks, et parlamendiliikmed saaksid 

lasta oma kulusid auditeerida 

välisaudiitorite asemel parlamendi 

administratsioonil; 

44. kordab Euroopa Parlamendi 

seisukohta üldkulude hüvitise osas, mis on 

esitatud parlamendi 2014. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise resolutsiooni 

punktides 39–41; nõuab, et juhatus võtaks 

käesolevas punktides toodud soovituste 

suhtes viivitamata järelmeetmeid; on 

veendunud, et liikmesriike tuleks 

kohustada avalikustama oma üldkulude 

hüvitise alla kuuluvad väljaminekud; 

palub juhatusel võtta selle suhtes 

viivitamata meetmeid; märgib, et neil 

Euroopa Parlamendi liikmetel, kes seda 

soovivad, on juba võimalik esitada auditiga 

seotud kulusid üldkulude hüvitisega seotud 

abikõlblike kuludena; palub juhatusel 

uurida, kas on võimalik leida kulutõhusaid 

viise selleks, et parlamendiliikmed saaksid 

lasta oma kulusid auditeerida 

välisaudiitorite asemel parlamendi 

administratsioonil; 

Or. en 



 

AM\1124070ET.docx  PE603.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/11 

Muudatusettepanek  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. märgib parlamendiliikmete vähest 

teadlikkust võimalusest tagastada 

üldkulude hüvitise ülejääk; palub 

peasekretäril tutvustada seda võimalust 

esmatähtsana; nõuab tungivalt, et 

parlamendiliikmed tagastaksid ülejäägi 

oma mandaadi lõppedes; 

45. märgib parlamendiliikmete vähest 

teadlikkust võimalusest tagastada 

üldkulude hüvitise ülejääk; tuletab 

parlamendiliikmetele meelde, et 

üldkulude hüvitis ei kujuta endast 

lisapalka; palub peasekretäril tutvustada 

seda võimalust esmatähtsana; nõuab 

tungivalt, et parlamendiliikmed tagastaksid 

ülejäägi oma mandaadi lõppedes; 

Or. en 
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Punkt 46 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. samuti kutsub peasekretäri üles 

varustama parlamendiliikmeid, kes 

soovivad avaldada üksikasju neile makstud 

kõigi muude parlamendi hüvitiste kohta 

oma isiklikul veebisaidil, kergesti 

töödeldavate asjakohaste andmetega; 

46. samuti kutsub peasekretäri üles 

varustama parlamendiliikmeid, kes 

soovivad avaldada üksikasju neile makstud 

kõigi muude parlamendi hüvitiste kohta, 

kergesti töödeldavate asjakohaste 

andmetega, mida saab koondatud kujul 

parlamendi veebisaidile lisada; 

Or. en 

 


