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Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. märgib, et parlamendi veebisaidil 

tehakse kättesaadavaks hulk Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste tunnustamise otsust 

puudutavaid dokumente koos lõpliku 

eraldise kindlaksmääramise üksikasjadega; 

palub Euroopa Parlamendil taotleda, et 

komisjon esitaks ettepaneku Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja 

rahastamist käsitleva kehtiva õigusakti10 

läbivaatamiseks, sealhulgas Euroopa 

tasandi poliitiliste sihtasutuste loomise 

rangemate nõuete kohta, et hoida ära 

rikkumisi; 

48. märgib, et parlamendi veebisaidil 

tehakse kättesaadavaks hulk Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste tunnustamise otsust 

puudutavaid dokumente koos lõpliku 

eraldise kindlaksmääramise üksikasjadega; 

palub Euroopa Parlamendil taotleda, et 

komisjon esitaks ettepaneku Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja 

rahastamist käsitleva kehtiva õigusakti10 

läbivaatamiseks, sealhulgas Euroopa 

tasandi erakondade ja poliitiliste 

sihtasutuste loomise rangemate nõuete 

kohta, et hoida ära rikkumisi; 

_________________ _________________ 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, 

ELT L 317, 4.11.2014, lk 1. 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, 

ELT L 317, 4.11.2014, lk 1. 
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2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 – sissejuhatav osa 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. väljendab muret selle pärast, et 

kehtiv parlamendiliikmete käitumisjuhend 

võib vajada huvide konfliktide vältimiseks 

täiendavaid parandusi, eelkõige seoses 

järgmisega: 

51. väljendab muret selle pärast, et 

kehtivat parlamendiliikmete 

käitumisjuhendit tuleb huvide konfliktide 

vältimiseks parandada, ja palub juhatusel 

selleks vajalikke meetmeid võtta, pöörates 

eritähelepanu järgmisele: 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. märgib, et uuringus oli vähe 

osalejaid, vastas üksnes 18 % praegusesse 

parlamendikoosseisu kuuluvatest 

parlamendiliikmetest (st 137 

parlamendiliiget eri fraktsioonidest ja 

liikmesriikidest) ning nendest enam kui 90 

% olid filmiauhinnaga LUX kursis, 75 % 

mõistsid selle eesmärke ja enam kui 80 % 

suhtus sellesse positiivselt; 

63. märgib, et uuringus oli vähe 

osalejaid, vastas üksnes 18 % praegusesse 

parlamendikoosseisu kuuluvatest 

parlamendiliikmetest (st 137 

parlamendiliiget eri fraktsioonidest ja 

liikmesriikidest); 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. väljendab heameelt komisjoni 

otsuse üle anda Euroopa Ajaloo Maja iga-

aastastesse tegevuskuludesse 800 000 euro 

suurune panus; on siiski seisukohal, et 

komisjon peaks katma iga-aastastest 

tegevuskuludest oluliselt suurema osa; 

70. väljendab heameelt komisjoni 

otsuse üle anda Euroopa Ajaloo Maja iga-

aastastesse tegevuskuludesse 800 000 euro 

suurune panus; on siiski seisukohal, et 

komisjon peaks katma iga-aastastest 

tegevuskuludest oluliselt suurema osa; 

peale selle nõuab nii Parlamentariumi kui 

ka Euroopa Ajaloo Maja eeldatavat 

külastajate arvu ning nendega Brüsseli 

omavalitsusele kaasnevat võimalikku 

majanduslikku kasu arvestades, et juhatus 

valmistuks kohaliku omavalitsusega aru 

pidama, kuidas omavalitsus saaks nende 

asutuste rahastamises osaleda; 

Or. en 
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Punkt 88 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. tunneb muret, et väidetavalt esineb 

sellist käitumist, et parlamendiliikmed 

kohustavad registreeritud assistente 

õigusevastaselt minema lähetustele, eriti 

Strasbourgi, ilma lähetuskorralduseta ja 

ilma et neile hüvitataks lähetuskulud ja ka 

lihtsalt sõidukulud; on arvamusel, et selline 

käitumine loob võimaluse kuritarvitusteks 

– kui registreeritud assistendid reisivad 

ilma lähetuskorralduseta, peavad nad 

katma kulud oma vahenditest ja samuti 

puudub neil tööga seotud kindlustus; 

nõuab, et juhatus tagaks 

personalieeskirjade nõuetekohase 

rakendamise ja karistaks 

parlamendiliikmeid eeskirjade rikkumise 

korral; 

88. tunneb muret, et väidetavalt esineb 

sellist käitumist, et parlamendiliikmed 

kohustavad registreeritud assistente 

minema lähetustele, eriti Strasbourgi, ilma 

lähetuskorralduseta ja ilma et neile 

hüvitataks lähetuskulud ja ka lihtsalt 

sõidukulud; on arvamusel, et selline 

käitumine loob võimaluse kuritarvitusteks 

– kui registreeritud assistendid reisivad 

ilma lähetuskorralduseta, peavad nad 

katma kulud oma vahenditest ja samuti 

puudub neil tööga seotud kindlustus; 

nõuab, et juhatus tagaks 

personalieeskirjade nõuetekohase 

rakendamise ja karistaks 

parlamendiliikmeid eeskirjade rikkumise 

korral; 

Or. en 

 


